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NOVA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA NA CAIXA TRARIA SÉRIOS RISCOS À GOVERNANÇA  

 

 Recebemos com muita preocupação a informação publicada na imprensa 

(http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/caixa/), e muito discutida pelas demais entidades 

representantes de empregados Caixa neste final de semana. Segundo a matéria, “O Conselho de 

Administração da Caixa Econômica Federal deve votar na próxima semana uma nova mudança 

no estatuto. O colegiado quer acabar com a prerrogativa de que empregados concursados do 

banco público ocupem Diretorias-Executivas, a Diretoria Jurídica e o posto de Auditor-Chefe”. O 

Conselho de Administração da CAIXA, sob o comando de sua presidente, a Secretária do Tesouro 

Nacional Ana Paula Vescovi, estaria preparando esta nova investida para o enfraquecimento da 

CAIXA, enquanto empresa 100% Pública. 

A representante dos empregados no CA Rita Serrano, surpreendeu-se com a divulgação, 

segundo publicação no seu facebook, “A proposta de colocar representantes do mercado 

financeiro em postos-chave da Caixa, como as diretorias executivas, jurídica e na auditoria foi 

derrotada em dezembro passado, quando o novo estatuto da empresa foi aprovado.”

 Naquela ocasião, tentou-se transformar a CAIXA em S/A, o que só não aconteceu graças 

a uma grande mobilização das entidades representativas e a resistência de membros do CA que 

são empregados de carreira da CAIXA. Essa possível alteração abriria espaço para mais 

indicações políticas para atender a interesses alheios à razão de sua própria existência enquanto 

empresa pública. 

 É importante registrar que o Conselho de Administração da CAIXA tenta promover tal 

alteração justamente no momento em que a CAIXA alcança o Nível 1 no Indicador de Governança 

das Estatais (IG-Sest), que é um instrumento de acompanhamento contínuo da governança das 

empresas estatais federais de controle direto da União 

 Defender os interesses dos Gestores e contribuir para o fortalecimento da CAIXA são 

partes integrantes da missão da FENAG das quais não abrimos mão. Conclamamos todas as 

demais entidades para juntas agirmos contra essa iniciativa, que se aprovada causaria uma 

grande injustiça contra o valoroso e qualificado quadro de funcionários da empresa. Mais do que 

nunca, precisamos estar todos juntos em defesa da Caixa. 
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