
Aos Associados, 

 Pedimos sua participação nesta nova Assembleia Geral, que ocorrerá de 01/07 a 02/07/2021. 

Que assuntos serão deliberados nessa Assembleia? 

1. Temos direito a escolher, através de eleição,  metade dos conselheiros da FUNCEF. A outra me-

tade é indicada pela Caixa.  No momento, está em curso a eleição para um Conselheiro Deliberati-

vo e um Conselheiro Fiscal, e seus respectivos suplentes. Essa eleição já deveria ter ocorrido em 

2020, mas não ocorreu por um impasse que permanece até hoje:  as regras impostas pelos represen-

tantes da Caixa determinam  que  os candidatos não poderão figurar como parte em ações  que en-

volvam o afastamento das contribuições extraordinárias, ou envolvam rubricas contributivas não 

previstas nos regulamentos.  Na prática, os candidatos não podem ter ação onde a a FUNCEF esteja 

no polo passivo.  

 Ora, a maioria dos assistidos faz parte de alguma ação assim, através das suas associações.  Se 

quem tem ação não pode participar do pleito, estarão impedidos de se candidatar  justamente aque-

les colegas  mais preparados, com mais condições de nos representar e defender.     É preciso mu-

dar essa regra, não apenas pensando na eleição em curso, mas em todas as eleições futuras.  

 A APEA/SP – FENACEF pretende ajuizar ação judicial para tornar sem efeito essa re-

gra injusta. É isso que será submetido à aprovação de nosso corpo de associados. 

 

2. A eleição que está agora em curso já deveria ter acontecido em 2020.   Seriam eleitos os conse-

lheiros e suplentes que substituiriam aqueles cujo mandato se encerraria em 2020.       Como a elei-

ção não ocorreu na época correta, o Conselho Deliberativo da FUNCEF num primeiro momento 

prorrogou esses mandatos. Então, nós continuamos com o mesmo numero de conselheiros nos re-

presentando.  

 No entanto, em 11/05/2021 o Conselho Deliberativo da FUNCEF decidiu pela cessação ime-

diata dos mandatos prorrogados dos conselheiros eleitos.  

 Depois dessa decisão, nós participantes e assistidos estamos em desvantagem numérica nos 

dois Conselhos. Há três Conselheiros Deliberativos indicados pela CAIXA, e apenas dois  eleitos. 

Há dois Conselheiros Fiscais indicados pela CAIXA, e apenas um eleito. Isso quebra uma das ga-

rantias básicas que a legislação nos dá, que é a paridade nesses órgãos.  Com essa vantagem numé-

rica a favor dos indicados pela Patrocinadora, o risco de ser implantada alguma alteração que nos 

prejudique é grande. 

 A APEA/SP – FENACEF  pretende ajuizar ação judicial para garantir a paridade, isto 

é, para que os mandatos dos conselheiros eleitos sejam prorrogados até que assumam os no-

vos conselheiros. Com essa ação, se ela obtiver sucesso, poderão ser declaradas inválidas 

quaisquer decisões prejudiciais que sejam tomadas enquanto estamos em desvantagem numé-

rica. É isso que será submetido à aprovação de nosso corpo de associados. 

 

Contamos com sua participação! 

 



 

Leia a íntegra do Edital: 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 A presidente da ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS 

– APEA/SP, no uso das atribuições que lhe confere seu Estatuto Social, artigo 12º, combinado 

com artigo 24º, item III, CONVOCA os associados quites com as obrigações sociais, para partici-

parem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada em formato virtual 

em razão da pandemia,  no dia 01/07/2021 (quinta-feira) e 02/07/2021 (sexta-feira), no site da 

entidade – www.apeasp.org.br,  que será aberta às 08h30 do dia 01/07/2021, com o mínimo esta-

belecido no artigo 13º do estatuto, em segunda chamada as 09h00, com qualquer número de associ-

ados presentes, se encerrará no dia 02/07/2021 às 23h59, com a seguinte ordem do dia: 

 

I - Objeto: ajuizar ação judicial para obter tutela jurisdicional com vistas a anular (ou 

tornar sem efeito) em razão de sua  ilegalidade e inconstitucionalidade de item da Resolução n°  

020 da ata n° 569 de 11 de maio de 2021 do Conselho Deliberativo e  item do Edital de Divulgação 

da eleição da FUNCEF para as vagas de Conselheiro Deliberativo titular  e suplente e Conselheiro 

Fiscal titular e suplente.  

Referido item do edital possui a seguinte redação: 

*"1. manutenção da regra do conflito de interesse – os candidatos não poderão figurar 

como parte em ações cujo objeto envolva rubricas contributivas não previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios da FUNCEF e outras que comportem o afastamento do custeio extraordi-

nário;"* 

 

2- Objeto:  ajuizar ação judicial para obter tutela jurisdicional com vistas a anular (ou 

tornar sem efeito) em razão de sua ilegalidade e inconstitucionalidade de artigo da Resolução n° 

020 da ata n° 569 de 11 de maio de 2021 do Conselho Deliberativo da FUNCEF que determinou a 

cessação imediata de mandatos de conselheiros eleitos. 

Referido artigo possui a seguinte redação: 

*"Art. 2º Aprovar a cessação imediata dos mandatos prorrogados (relativamente ao segmento dos 

eleitos), autorizados em caráter excepcional e condicionado ao desfecho do Processo Eleitoral ini-

ciado em março de 2020, conforme Resolução/Ata CD 036/534, de 25/06/2020. Como as Chapas 

optaram pela retirada do certame, a consequência imediata deste ato foi (I) o encerramento do Pro-

cesso Eleitoral; a (II) finalização dos mandatos dos Conselheiros do CF e do CD prorrogados e 

(III) o afastamento da representatividade e da legitimidade para a prática dos atos estabelecidos pe-

lo Estatuto."* 

 

São Paulo (SP), 15 de junho de 2021. 

Maria Lúcia C. Dejavite 

Presidente APEASP 

 

 

 


