
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REGIÃO 

DE CAMPINAS (AGECEF/CP), inscrito no CNPJ nº 00.107.915/0001-

09, estabelecido na Avenida Anchieta nº 173 (conjunto 118) 

– Centro – Campinas/SP, CEP: 13015-903, vem, no uso de suas 

prerrogativas estatutárias, convocar seus associados para a 

realização de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (VIRTUAL), que 

será realizada entre 08h do dia 22 de julho às 18h do dia 22 

de julho, no endereço eletrônico do site da AGECEF, onde o 

associado deverá decidir se autoriza (“SIM”) ou não autoriza 

(“NÃO”) as três questões abaixo: 

a) Ajuizamento, pela FENAG e/ou AGECEF, de ação coletiva 

alusiva ao reconhecimento do “Saúde Caixa” como direito 

contratado e adquirido, devido durante todo o contrato de 

trabalho e no pós-aposentadoria; 

b) Ajuizamento, pela FENAG e/ou AGECEF, de ação coletiva 

que objetive indenização por danos morais coletivos e a 

cessação de prática de assédio moral coletivo praticado pela 

Caixa contra seus empregados, inclusive quanto à negativação 

do empregado, em lista interna, em razão de existência de 

ações judiciais individuais por ele promovidas ou ações 

coletivas promovidas por entidades e sindicatos em seu favor; 

c) Ratificação da autorização concedida à FENAG e à AGECEF 

para a ação coletiva (já ajuizada, em caráter de urgência) 

que objetiva o reconhecimento da validade e vigência do 

quórum qualificado previsto no Estatuto da FUNCEF para a 

alteração do Estatuto, do regulamento dos planos de benefício 

e da retirada da patrocinadora Caixa, e em que pretende seja 

declarada a nulidade dos atos da FUNCEF que alteraram o 

estatuto e os planos de benefício sem a observância do quórum 

qualificado estatutário. 

 

A previsão legal para realização da Assembleia 

Extraordinária Virtual esta prevista na Medida Provisória nº 

931 de 30/03/2020 (artigo 7º e 8º)e o artigo 12 da Lei nº 

14.010/2020, ambos utilizados por analogia e aceitos neste 

tempo de calamidade pública que estamos vivendo. 

Encerrado o prazo de votação, a diretoria da entidade 

procederá a colheita eletrônica dos votos e declarará em Ata 

o resultado da Assembleia Extraordinária Virtual. 

Campinas/SP, 09 de julho de 2020. 
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