
 

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CNPJ 68.620.947/0001-39 

 

O Conselho Diretor da Associação dos Gerentes da Caixa Econômica Federal 
no Estado do Rio de Janeiro, AGECEF/Rio, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
68.620.947/0001 vem, no uso de suas prerrogativas estatutárias, convocar seus 
associados para a realização de Assembleia Geral Extraordinária, de votação 
eletrônica, a se realizar no período de 29/07/2019 a 02/08/2019, para 
deliberação acerca do processo eleitoral realizado em conformidade com o Edital 
publicado em 21/05/2019. Para tanto, tece as seguintes considerações: 
 

1) Conforme comunicado nos grupos de whatsapp, site e demais canais de 
comunicação da AGECEF/Rio, o presidente do biênio 2017/2019 e 
candidato à presidência do biênio 2019/2021 foi liberado para atuar como 
dirigente sindical no Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro em 
setembro/2018. 

2) A CAIXA comunicou ao empregado sobre sua liberação sem jamais 
formalizar a dispensa da função. 

3) Diante do exposto, o empregado entendeu que não tendo entregue a 
função e não tendo sido dispensado, e estando com a função assegurada 
no SISRH até o final do mandato quando está prevista a incorporação 
automática da função, poderia se candidatar à presidência. 

4) Antes de inscrever a chapa “Unidade na Diversidade”, o presidente da 
Comissão Eleitoral foi consultado sobre o entendimento acerca do 
assunto e entendeu que a liberação para entidade representativa não 
consiste em destituição da função, e por este motivo a inscrição poderia 
ser efetivada. O presidente da Comissão eleitoral é advogado e após a 
dúvida levantada emitiu Considerações que seguem publicadas 
juntamente a este Edital. 

5) O prazo para impugnação da chapa, conforme Edital publicado, foi de 
31/05/2019 a 03/06/2019. Não houve nenhum pedido de impugnação da 
candidatura, assim como também não houve chapa concorrente. 

6) A atual diretoria foi empossada em 01/07/2019 em conformidade com o 
Estatuto vigente. 

7) Após a posse, um(a) associado(a), em reunião do Conselho Diretor 
realizada em 08/07/2019, levantou o questionamento de que para estar 
assegurado numa função, o empregado precisa ser destituído da mesma 
e desta forma o presidente da AGECEF/Rio estaria ocupando 
indevidamente o cargo.  

8) Como a situação de liberados para atuação em entidade representativa 
de empregados não é tratada no Estatuto (nunca houve caso semelhante 
na AGECEF/Rio), e visando a máxima transparência na gestão da 
entidade, o Conselho Diretor deliberou que seria realizada uma 
Assembleia Geral Extraordinária para que os associados, que constituem 



em Assembleia Geral o órgão soberano da associação, decidam se a 
chapa empossada em 01/07/2019 permanece na gestão até o final do 
mandato ou se deve ser iniciado novo processo eleitoral. 

9) O Conselho Diretor confirmou com a área gestora que o empregado é 
dispensado da função no dia imediatamente anterior à liberação. No 
entanto a referida área não cumpriu o item 3.4 do MN RH 184 que exige 
a formalização da dispensa, o que permitiu que todo o processo eleitoral 
fosse finalizado sem qualquer dúvida de sua legitimidade. 

10) Considerando que há diferenças na interpretação do ocorrido pediu-se 
para Dra. Irene Farriá, advogada que presta serviços à AGECEF/Rio há 
anos, emitir um parecer sobre a situação. A mesma entende que não há 
o que questionar acerca da validade da decisão tomada pela Assembleia 
Geral que elegeu os membros do Conselho Diretivo para o biênio 
2019/2021. Suas considerações também estão sendo divulgadas 
juntamente a este Edital. 

 
Em razão do acima exposto, cabe à Assembleia Geral Extraordinária 
convocada através do presente Edital, conforme determinação do Conselho 
Diretor em reunião realizada em 08/07/2019, deliberar através de votação 
eletrônica a se realizar no período de 29/07/2019 a 02/08/2019 qual deve ser 
o caminho adotado pela Diretoria eleita: 
 
a) Manter o atual Conselho Diretor que tomou posse em 01/07/2019 

 
b) Convocar novo processo eleitoral 

 
 
Rio de Janeiro, 26 de Julho de 2019 
 
 
ROGÉRIO CAMPANATE 
Presidente 


