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OF. DIREG 033/2022                    Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. 
 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Rogerio Rodrigues Bimbi 
Presidente do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal 
 
À Excelentíssima Senhora 
Daniella Marques 
Presidente da Caixa Econômica Federal 
 
Assunto: Acesso ao relatório de conclusão da apuração interna realizada pela 
Corregedoria da Caixa Econômica Federal. 
 
 
Excelentíssimo Senhor e Excelentíssima Senhora, 
 
 
A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal 
(Fenae) segue acompanhando as denúncias de assédio e realizando atividades 
que buscam aprofundar o debate sobre o tema no mundo do trabalho, ressaltando 
a importância da denúncia e a necessidade de se ter uma investigação feita com 
seriedade e, sendo comprovadas as acusações, com punições exemplares.  
 
Diante das notícias que foram publicadas no início desta semana, nos principais 
veículos do país, sobre a conclusão da apuração interna feita pela Corregedoria 
da Caixa Econômica Federal e a apresentação do relatório aos integrantes do 
Conselho de Administração da Caixa, a Fenae solicita acesso ao relatório de 
conclusão e informações sobre os próximos passos após essa etapa 
concluída. De acordo com as notícias, o relatório valida as suspeitas de assédio 
e traz novos elementos com potencial de agravar a situação do ex-presidente e de 
pessoas ligadas a ele. 
 
É importante ressaltar que em 16 de setembro do corrente ano, a Fenae enviou 
um ofício (OF. DIREG 025/2022) solicitando também ao Conselho de 
Administração e à Presidência da Caixa informações sobre o andamento da 
apuração que está sendo realizada pela auditoria externa, contratada com o 
objetivo de assegurar a condução dos trabalhos de forma imparcial e transparente, 
mas não obteve nenhum retorno até o momento. 
A missão desta Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal é de preservar a saúde e a segurança dos trabalhadores e 
trabalhadoras, assim como a credibilidade dos 161 anos da história de sucesso da 
Caixa. E, portanto, continuará trabalhando intensamente para que nenhum caso 
de assédio se repita na Caixa. Um banco que nasceu para transformar a vida de 
milhões de brasileiros e contribuir com o desenvolvimento do Brasil não pode ficar 
conhecido pelos horrores como os ocorridos durante a última gestão. 
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Certos de que poderemos contar com colaboração deste Conselho de 
Administração, antecipadamente agradecemos a atenção dispensada 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
                                                                                                                
Sergio Hiroshi Takemoto                                                     
Diretor-Presidente da Fenae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


