
CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO PROCESSO ELEITORAL ATRAVÉS DO 

QUAL FOI ELEITO O ATUAL CORPO DIRETIVO DA AGECEF RIO PARA O 

BIÊNIO 2019/2021 

 

 

1) Com relação à qualidade de sócio efetivo da AGECEF RIO do 

empregado Rogério da Costa Campanate. 

 

À época das eleições anteriores (2017) , o referido empregado detinha a 

qualificação necessária para concorrer ao pleito, visto que exercia função 

de Gerente Geral; 

A partir de maio de 2018, quando exercia há quase um ano a Presidência 

da AGECEF RIO, o empregado Rogério da Costa Campanate foi eleito para a 

Direção do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, permanecendo como 

Diretor de Base até setembro de 2018, quando assumiu integralmente suas 

funções naquele Sindicato. 

Para que isso viesse a ocorrer, foi necessário, até por questão de 

impossibilidade física, que o empregado Rogério da Costa Campanate fosse 

destacado para sua nova atividade no Sindicato dos Bancários do Rio de 

Janeiro.  

Nada obstante, prova inequívoca de que aos olhos da Empresa ele continua 

como ocupante de função gerencial é o fato de que o empregado Rogério 

da Costa Campanate permanece recebendo, de forma continuada, o valor 

integral de sua Função, sendo esta integralidade a comprovação de que não 

se trata, de forma alguma, de uma incorporação de função. 

Isso nos leva à conclusão de que o empregado Rogério da Costa Campanate 

permanece, sim, na condição de detentor de Função Gerencial, muito 

embora esteja atuando como Dirigente do Sindicato dos Bancários do Rio 

de Janeiro.  

Esta condição o habilita, inclusive sob o ponto de vista do Estatuto da 

AGECEF RIO, a fazer parte da Diretoria daquela Associação. 

 



2) Repercussões judiciais do questionamento quanto à qualidade do 

empregado Rogério da Costa Campanate para ser eleito como membro do 

Corpo Diretivo da AGECEF RIO para o biênio 2019 – 2021. 

 

Há que se considerar que a situação relatada reveste-se de total 

excepcionalidade, haja vista que até então não havia ocorrido o fato de 

integrante do Corpo Diretivo da AGECEF RIO ser eleito para a Diretoria do 

Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. 

Em razão disso, o Estatuto  da AGECEF RIO  tem a esse respeito 

compreensível lacuna, o que não autoriza, entretanto, seja feita 

interpretação restritiva de molde a questionar a validade da decisão 

tomada pela Assembleia Geral, quando elegeu os membros do Conselho 

Diretivo para o biênio 2019-2021. 
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