
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, a parte 

adiante qualificada sr(a)____________________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade nº___________, e inscrito(a) no CPF/MF 

sob o nº____________, residente e domiciliado(a) no endereço 

__________________________________________________________, com 

vistas a preservar direitos e prevenir responsabilidades, notifica, como de fato 

notificada está, a instituição de previdência complementar fechada FACEB – 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, instituída pela 

Companhia Energética de Brasília – CEB, aos 14 de junho de 1976, em 

decorrência da 11ª Assembleia Geral Extraordinária Associação, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 00.469.585/0001-93, com sede situada no SCS Qd 04 Bl A 

Lote 141 Ed Faceb 6° andar, Brasília-DF, 70304-905, notificação que ocorre a 

respeito dos fundamentos adiante deduzidos: 

 

Considerando que o notificante é assistido e/ou participante do “Plano de 

Benefícios Definidos – BD”, instituído pela notificada; 

Considerando que a notificada diz ter elaborado estudos para traçar 

estratégias de contingenciamento, pois a estrutura dos planos vigentes estaria 

a acarretar acúmulo de prejuízos; 

Considerando que tal projeto denominado pelo Conselho Deliberativo da 

FACEB como “Estratégias Previdenciais” trouxe três opções de migração: para 

o chamado plano Cebprev; para o plano FACEB Saldado; e para uma 

combinação desses dois planos; 

Considerando ainda e por derradeiro que a adesão é possível ainda de forma 

absoluta ou mediante combinações. 

Informa o notificante que a sua adesão ao projeto de migração não se 
processou mediante vontade livre e desembaraçada, ante os seguintes 
aspectos: 
 

a) Prazo exíguo para amadurecimento da dinâmica de cada plano; 
b) Prevalência de informações por intermédio de meios eletrônicos, 

sendo que o público alvo é constituído em grande parte de idade 
razoavelmente avançada; sem compreensão integral do método 
utilizado para repasse de informações, não reputando 
compreensíveis as explicações prestadas, sentindo-se violados no 
direito à informação; 

c)  Restrições de locomoção decorrentes da pandemia CIVID-19; 
d) Há dois dias do vencimento do prazo final para as migrações, as 

adesões não chegaram nem a 50% nada obstante tenha ocorrido 
cadastro de intenções da quase totalidade dos membros, indicando 
a falibilidade do sistema de informações adotado pela notificada; 



e) Sobrecarga do processo de adesão, haja vista o grande número de 
participantes e assistidos que ainda não migraram, ainda que 
venham a fazê-lo diante da turbidez das informações; 

f) Na data do protocolo da presente intenção, 27/06/2020, o notificante 
declara que não possui clareza quanto às consequências, 
vantagens e perdas da adesão a um sistema, ou a outro; adesão de 
forma combinada, ou mesmo ausência de adesão a processo de 
migração; 

g) Não há extrato individual, tampouco ciência quanto ao cálculo e 
apuração dos valores informados a título de RMI –Reserva de 
Migração Individual; 

h) Conquanto seja informado o valor do déficit do Plano BD, 
descontado de cada participante e assistido, não há a 
demonstração de seu cálculo e a forma de apuração, resultando em 
uma conta desconhecida pelos optantes e que impacta 
sobremaneira na Reserva Individual de Migração, bem como no 
benefício de cada participante; 

i) Ausência de informações quanto à Nota Técnica Atuarial; 
j) Imprecisões e possíveis erros na Reserva Matemática. 

 

Com efeito, diante de todos os elementos acima listados, o notificante declara 

que a vontade manifestada no processo de migração não está isenta de vício 

de consentimento, tais como erro, coação, estado de perigo, e lesão, 

reservando a si o direito de, uma vez adquirida melhores informações sobre o 

processo de migração, debater a escolha realizada. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

Brasília – DF, ____/_____________/2020 

 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA 

 


