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Lei nº 13.303/2016

Estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios

2



GOVERNANÇA CAIXA – ESTRUTURA GERAL
A Governança da CAIXA está firmemente estruturada em três eixos

Documentos de Governança

• Estatuto

• Políticas de Atuação

• Regime de Alçadas

Instrumentos de Governança

• Sistema de Manuais Normativos

• Roteiro Padrão

• Instrumentos e Ferramentas de 
Gestão, Controle e Fiscalização

• Matriz/Fluxo Decisório

• Relatório de Avaliação Estratégica 
(RAE)

• Página da Governança

• Portal Conexão Gestor

Órgãos Colegiados

• Órgãos da Administração

• Conselho Fiscal

• Comitês Delegados

• Comitês Estatutários
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• Aplicação às empresas estatais das disposições da Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A) e das normas da 
Comissão de Valores Mobiliários

• Adoção de práticas de governança e controle proporcionais à relevância, à materialidade e aos riscos 
do negócio do qual são partícipes na participação em sociedade empresarial em que a CAIXA e suas 
subsidiárias não detenham o controle acionário, considerando, entre outros:

• Documentos e informações estratégicas do negócio e demais relatórios e informações 
produzidos por força de acordo de acionistas e de Lei considerados essenciais para a defesa de 
seus interesses na sociedade empresarial investida

• Relatório de execução do orçamento e de realização de investimentos programados pela 
sociedade, inclusive quanto ao alinhamento dos custos orçados e dos realizados com os custos 
de mercado

• Relatório de risco das contratações para execução de obras, fornecimento de bens e prestação 
de serviços relevantes para os interesses da investidora

• Avaliação das necessidades de novos aportes na sociedade e dos possíveis riscos de redução da 
rentabilidade esperada do negócio
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• Requisitos mínimos de transparência

• Elaboração e publicação na Internet de Carta Anual, subscrita pelos membros do Conselho de Administração

• Explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela CAIXA e suas subsidiárias

• Definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim

• Impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos

• Elaboração e publicação na Internet de Carta Anual de Governança Corporativa

• Consolidação de informações relevantes, em especial as relativas a:

• Atividades desenvolvidas

• Estrutura de controle

• Fatores de risco

• Dados econômico-financeiros

• Comentários dos administradores sobre o desempenho

• Políticas e práticas de governança corporativa

• Descrição da composição e da remuneração da administração
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• Requisitos mínimos de transparência (cont.)

• Elaboração e divulgação de Políticas de Atuação

• Divulgação de Informações

• Distribuição de Dividendos

• Transações com Partes Relacionadas

• Porta-Vozes

• Disponibilização para conhecimento público, por meio eletrônico, de informação completa mensalmente atualizada 
sobre a execução dos contratos e do orçamento

• Práticas de gestão de riscos e controles internos

• Treinamento anual

• A empregados e administradores, sobre o Código de Conduta e Integridade

• Aos administradores, sobre a política de gestão de riscos

• Estatuto social deve prever as atribuições da área de gestão de riscos e estabelecer mecanismos que assegurem sua 
atuação independente

• Possibilidade da área de compliance reportar-se diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se 
suspeite do envolvimento do Presidente da Instituição em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de 
adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada
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• Comitê Estatutário com a finalidade verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros 
para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal

• Requisitos, impedimentos e vedações mais rigorosos para nomeação de administradores (membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Diretor)

• Avaliação de desempenho anual, individual e coletiva, dos administradores e dos membros de comitês, observados os 
seguintes quesitos mínimos:

• Exposição dos atos de gestão praticados, quanto à licitude e à eficácia da ação administrativa

• Contribuição para o resultado do exercício

• Consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo

• Treinamentos para administradores eleitos, na posse e anualmente, sobre:

• Legislação societária e de mercado de capitais

• Divulgação de informações

• Controle interno

• Lei Anticorrupção e demais temas relacionados às atividades da CAIXA

• Assunção de compromisso com metas e resultados pelo Presidente, Vice-Presidentes e Diretores – condição para 
investidura no cargo
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• Conselho de Administração

• Composição – mínimo de 7 e máximo de 11 membros

• Membro independente: no mínimo, 25%

• Prazo de Gestão

• Não superior a 2 anos

• Permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas

• Competências

• Aprovação e fiscalização do compromisso com metas e resultados assumido pelo Presidente, Vice-
Presidentes e Diretores

• Aprovação do plano de negócios anual e estratégia de longo prazo apresentados pelo Conselho Diretor

• Análise anual do atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de 
longo prazo, publicação de suas conclusões e informação ao Congresso Nacional e ao TCU

• Subscrição da Carta Anual
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• Conselho Diretor

• Composição – mínimo de 3 membros

• Prazo de Gestão

• Não superior a 2 anos

• Permitidas, no máximo, 3 reconduções consecutivas

• Competências

• Apresentação anual ao Conselho de Administração

• Plano de negócios para o exercício anual seguinte

• Estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os 
próximos 5 anos

• Conselho Fiscal

• Prazo de Gestão

• Não superior a 2 anos

• Permitidas 2 reconduções consecutivas
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• Comitê de Auditoria

• Composição – mínimo de 3 e máximo de 5, independentes em sua maioria

• Novas competências

• Supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna e de 
elaboração das demonstrações financeiras

• Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações 
financeiras e das informações e medições divulgadas

• Avaliar e monitorar exposições de risco da Instituição

• Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das 
transações com partes relacionadas

• Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o 
resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão

• Divulgação das atas das reuniões do Comitê, exceto aquelas cuja divulgação possa pôr em risco o interesse 
legítimo da Instituição, conforme decisão do Conselho de Administração – nesse caso, será divulgado o extrato 
das atas
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