
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ao sétimo dia de outubro de 2017, na sede campestre da APCEF/RJ, situada à 
Estrada do Quitite nº 362 – Freguesia – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ, foi 
realizada a Assembléia Geral Extraordinária convocada nos termos do Edital 
correspondente (Edital de Convocação AGECEF/Rio nº 001/2017). Em primeira 
chamada, às 10h, não houve o quórum mínimo; em segunda chamada, às 10h30, 
contados 27 associados presentes, foi aberta a assembleia, dirigida por ROGÉRIO 
DA COSTA CAMPANATE, Presidente da Associação. Dos membros e pessoas 
ligadas à AGECEF/RJ estavam presentes, além do Presidente Rogério da Costa 
Campanate, a Vice-Presidente Regional Área Meio da AGECEF/Rio, Sonia Eymard. A 
abertura foi feita pelo Presidente Rogério da Costa Campanate com a informação 
de que a assembleia foi convocada a pedido de inúmeros associados, os quais 
apontaram o seguinte risco plausível: a Caixa deixaria de efetivar a incorporação de 
função de confiança depois das alterações na CLT aprovadas pelo PLC 38/2017 
(Reforma Trabalhista). Isto violaria o direito adquirido previsto no RH151, que 
incorporado ao contrato de trabalho de todos os empregados admitidos pela 
empresa até a presente data. O Presidente esclareceu que a ação coletiva, uma vez 
autorizada, beneficiará todos os associados inscritos na associação até o dia do 
ajuizamento da ação coletiva, e não somente para os presentes à esta assembleia. 
O Presidente disse que a FENAG – Federação das AGECEF – determinou que as 31 
entidades no País realizassem assembleias gerais até o dia 20 de outubro de 2017, 
com vistas a obter a deliberação dos associados quanto ao ajuizamento de uma só 
ação coletiva, em Brasília, em substituição a ações coletivas propostas pelas 
AGECEF, isoladamente ou em conjunto. Ressaltou que, para que a ação possa ser 
ajuizada pela FENAG, é necessária a aprovação de 16 entidades (AGECEF), ou seja, 
da maioria simples. Esclareceu que, não havendo a aprovação mínima de 16 
entidades, as AGECEF que autorizarem a ação se reunirão para a propositura de 
ações coletivas em grupos de 5 em 5 entidades, na Comarca de uma delas, pelo 
que a ação coletiva será ajuizada de qualquer modo, caso seja essa a vontade da 
maioria dos associados de cada entidade em assembleia. Posta em votação, a 
assembleia aprovou, por unanimidade, que a ação coletiva seja proposta; por 
unanimidade, que se tente primeiramente o ajuizamento da ação coletiva pela 
FENAG e, não havendo autorização das demais entidades nesse sentido, que a ação 
seja proposta em conjunto com as demais entidades que entenderem pelo 



ajuizamento da ação, seguindo-se o modelo de grupos de AGECEF. Após 
esclarecimentos de dúvidas dos presentes, foi encerrada a assembleia. Os 
associados participantes desta assembleia assinaram lista de presença à parte 
desta ata para preservação de suas identidades. O Presidente da AGECEF/Rio e a 
Vice-Presidente Regional Área Meio declaram, sob pena de falsidade ideológica, 
que o evento ocorreu no local e data acima indicados. A ata redigida por mim, 
Sonia Eymard, é a expressão do ocorrido e foi lavrada no Rio de Janeiro, 07 de 
outubro de 2017, tendo sido aprovada pelo Presidente Rogério da Costa 
Campanate. 
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