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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

ANUAL (DE PRESTAÇÃO DE CONTAS) E DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA (PARA 28 DE NOVEMBRO DE 2020) DA ASSOCIA-

ÇÃO DE PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SÃO PAULO 

- APCEF/SP - A SEREM REALIZADAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO

DE 2020, NO CENTRO COMUNITÁRIO (CECOM), AVENIDA

YERVANT KISSAJIKIAN, 1.256, INTERLAGOS, CAPITAL, A PARTIR

DAS 10H.

CONSIDERANDO que o § 3º, do artigo 18, do Estatuto da APCEF/SP dispõe 

que “na segunda quinzena de maio de cada ano será realizada a Assembleia

Geral Ordinária de Prestação de Contas com o objetivo de apreciar o Relatório 

de Atividades e o Balanço Geral da APCEF/SP”; 

CONSIDERANDO que a DIRETORIA EXECUTIVA e o PRESIDENTE DO 

CONSELHO DELIBERATIVO DA APCEF/SP, pelo COMUNICADO de 28 

de maio de 2020, RESOLVERAM, devido à crise do coronavírus 

(Covid-19), naquele descrita, que configura estado de caso fortuito e de

força maior, de modo a impossibilitar a realização da Assembleia de que trata 

o §3º, do artigo 18, do Estatuto, prorrogar o prazo para a realização da

Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, com o objetivo de 

apreciar o Relatório de Atividades e Balanço Patrimonial  da APCEF/SP, do 

exercício de 1 de abril de 2019 a 31 de março de 2020, por 90 (noventa) 

dias, podendo ser estendida a prorrogação por mais 90 (noventa) dias, caso 

não fosse possível, devido à mencionada crise do coronavírus (Covid-19), a

realização daquela Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas;  
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CONSIDERANDO que os primeiros 90 (noventa) dias venceram em 26 de 

agosto de 2020 sem que fosse possível realizar a aludida Assembleia Geral 

Or-dinária de Prestação de Contas, com o objetivo de apreciar o Relatório de 

Ati-vidades e Balanço Geral da APCEF/SP, do exercício de 1 de abril de 2019 

a 31 de março de 2020, pelo motivo já apontado, da crise do coronavírus

(Covid-19); e, portanto, houve a continuidade do prazo de prorrogação por

mais 90 (noventa) dias, que então vence no próximo dia 24 de novembro de 

2020. 

CONSIDERANDO que o prazo estipulado pelo artigo 5º, da Lei 

nº 14.010/2020, para a realização de assembleias de modo virtual 

(eletrônico), venceu em 30 de outubro de 2020; 

CONSIDERANDO que as assembleias de que tratam o presente edital 

serão realizadas no CENTRO COMUNITÁRIO (CECOM) da APCEF/SP,

que oferece condições saudáveis para a realização delas, bem como que serão 

estipuladas as medidas sanitárias abaixo indicadas;  

Isso posto, o Diretor-Presidente da Associação de Pessoal da Caixa Econô-

mica Federal de São Paulo (APCEF/SP), Leonardo dos Santos Quadros, 

em primeiro lugar, 



CONVOCA a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ANUAL DE PRES-

TAÇÃO DE CONTAS,  para cumprimento do § 3º, do artigo 18, do Estatuto 

da entidade, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2020, sábado, iniciando-

se às 9h30 min  em primeira chamada, e, se for o caso, às 10 horas, em segunda 

chamada,  nos termos do Estatuto, com a seguinte ordem do dia: 

• apreciação do Relatório Geral de Atividades e o Balanço Patrimonial da

APCEF/SP, do período de 1º de abril de 2019 a 31 de março de 2020. 

E ainda pelo presente edital,  o Diretor-Presidente da Associação de Pessoal 

da Caixa Econômica Federal de São Paulo (APCEF/SP), Leonardo dos 

Santos Quadros, CONVOCA, desde já, nos termos do § 4º, do artigo 18, do 

Estatuto da entidade, a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser 

realizadas no dia 28 de novembro de 2020, sábado, que terá início imediato após 

o encerramento da Assembleia Geral de Prestação de Contas acima convocada,

com qualquer número de associados presentes e para deliberar sobre a se-

guinte ordem do dia: 

• renovação operações de crédito;

• “autorizar/ratificar” a “propositura/ajuizamento” de Ações Coletivas - Di-
reito Individual Homogêneo, em nome da APCEF/SP contra a CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL – CAIXA, em benefício dos associados  

empregados da CAIXA, em relação aos seguintes interesses e direitos:  

Saúde Caixa, aos admitidos a partir de 01/09/2018; suspensão da 

exigibilidade de trabalho aos empregados da CAIXA, associados, nos dias 20 
(quarta-feira) e 21 (quinta-feira) de maio de 2020, bem como 22 (sexta-feira) 

e 25 (segunda-feira) de maio de 2020, em virtude da antecipação dos feriados, 

nestas datas; ação de cancelamento das demissões aos empregados, 

associados que adquiriram o direito a aposentadoria antes da vigência da EC 

103/2019 (13/11/2019).

Esclareça-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento na 
Tese Jurídica 82 de que a autorização genérica constante dos estatutos das en-
tidades para a defesa judicial dos interesses e direitos dos seus associados, não 
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autorização expressa (individual) ou por assembleia.  A presente assembleia 

tem por intuito suprir tal exigência. 

• Ressalte-se que, diante da pandemia de Covid-19 e das recomendações do

Ministério da Saúde, além do que dispõe a Lei de nº 14.010/2020, em seus arti-

gos 4º e 5º, as ações estão sendo ratificadas, tendo sido distribuídas, com os

seguintes objetos:

SAÚDE CAIXA AOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/09/2018 – Nesta 

ação é reivindicada a concessão e manutenção do Plano de Assistência à Saúde

– Saúde Caixa – aos empregados admitidos pela reclamada a partir de

01/09/2018, nos mesmos termos e modo concedidos aos empregados 
admitidos até 31/08/2018, todos advindos do Edital 01/2014.

- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRABALHO NOS DIAS 
20(quarta-feira) e 21 (quinta-feira) de maio de 2020, bem como 22 (sexta-

feira) e 25 (segunda-feira) de maio de 2020   – Pleiteado o impedimento da 
exigibilidade dos empregados associados de trabalharem nas agências nos dias 
20(quarta-feira) e 21 (quinta-feira) de maio de 2020, bem como 22 (sexta-feira) 
e 25 (segunda-feira) de maio de 2020, em virtude da decretação de antecipação 
dos feriados, nestes dias, em prol do aumento e expansão do isolamento social.

- Ação de cancelamento das demissões aos empregados associados que 
adquiriram o direito à aposentadoria antes da vigência da EC 
103/2019(13.11.2019) -  A ação visa ao cancelamento com reintegração aos 
quadros da Caixa, com possibilidade de adesão ao PDV a critério do 
empregado; ou, reconhecimento de demissão pelo empregador com direito às 
verbas trabalhistas, àqueles que adquiriram todos os requisitos para concessão 
de aposentadoria antes da vigência EC 103/2019 (13.11.2019).

As ações são propostas e conduzidas pelo escritório GISLÂNDIA F. 

SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS sem custos iniciais para a APCEF e/

ou os as-sociados, arcando esta apenas com custas e/ou despesas processuais.

Os honorários advocatícios incidirão no percentual de 18% com a 

individualização da condenação na fase de Execução quando da Liquidação 

de Sentença a cargo do escritório GISLÂNDIA F. SILVA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS. 
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FICA ESTIPULADO que ambas as assembleias convocadas pelo presente edi-

tal serão realizadas no dia e horários acima fixados, no CECOM - CENTRO 

COMUNITÁRIO, da APCEF/SP,  situado à Avenida Yervant Kissajikian, 

n° 1.256, Interlagos, São Paulo/SP, e que serão tomadas no mínimo as

seguintes medidas sanitárias para a proteção relativamente ao corona-

vírus (Covid-19), quais sejam:

. ambiente ventilado, proporcionando a circulação do ar de forma

natural; 

. obrigatoriedade do uso de máscara para todos os presentes;  

. disponibilização de álcool em gel para limpeza das mãos; 

. assentos devidamente posicionados respeitando as normas de dis-

tanciamento social. 

São Paulo, 18 de novembro de 2020. 

Leonardo dos Santos Quadros  

Diretor- Presidente da APCEF/SP 




