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Prezados Usuários do Canal de 
Denúncias CAIXA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A! 
 
 

 

 

 
 

 
    Este guia foi pensado 
para você conhecer sobre 
o Canal de Denúncias da 
CAIXA e os mecanismos 

de proteção ao  
denunciante interno 

 

 

 
 

A cultura de Integridade, 
Compliance, Controles Internos, 
Relacionamento com Clientes e 
Mitigação de Riscos na CAIXA é 
transversal e imprescindível 
para a realização dos negócios, 
processos e serviços da Empresa. 

 
Essa cultura reforça o nosso 
compromisso com a visão da 
Empresa em "Ser referência em 
eficiência, confiança e 
satisfação do cliente, 
assegurando rentabilidade em 
todos os negócios". 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Um dos principais protocolos de 
detecção do Programa de 
Integridade é o Canal de 
Denúncias. 

 
Por meio dele, empregados, 
colaboradores, clientes, usuários, 
parceiros ou fornecedores podem 
reportar as denúncias com indícios 
de fatos irregulares e atos ilícitos 
com suspeita de envolvimento da 
conduta de seus empregados.  

 
Assim, a CAIXA demonstra o 
compromisso com a transparência, a 
ética e a conduta presente em sua 
Cultura Organizacional e que faz 
dessa empresa uma grande 
parceira da sociedade. 

 
Conheça o Canal, divulgue, 
utilize e contribua para uma 

Empresa cada vez mais íntegra! 
  



 

 

A CAIXA atua alinhada com as 
melhores tendências de 

mercado e com as legislações 
vigentes 

 Desde 2002, a CAIXA recepciona denúncias de irregularidades, de forma 

estruturada. 

 

 Em abril de 2017 – É publicada a Resolução CMN nº 4.567*, que 

determina, dentre outros, que as instituições financeiras autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) disponibilizem canal de 

comunicação de indícios de ilicitudes relacionadas às atividades da instituição;  

* A Resolução foi atualizada em 23/10/2020 e hoje recebe o número 4.859 

 

 Em 2018 – Atendendo a deliberação da Resolução 525 do Conselho de 

Administração – Ação 42 – é contratada a Empresa Contato Seguro para a 

recepção de denúncias internas e externas, migrando, com isso, as 

comunicações de denúncias para a gestão dessa empresa externa; 

 

 Em abril de 2019 – O Canal de Denúncias administrado pela empresa 

Contato Seguro passa a operar, recepcionando as denúncias internas e 

externas de fatos irregulares e atos ilícitos que possam envolver a conduta de 

empregado CAIXA, de qualquer cargo ou função, cuja solução depende da 

atuação de unidades apuratórias internas competentes; 

 

 Em abril de 2019 – A CAIXA cria medidas de proteção ao denunciante 

interno, trazendo mais segurança e confiança aos usuários do canal; 

 

 Desde 2020 – As atividades do Canal de Denúncias passam a fazer 

parte do Programa de Integridade CAIXA. 

 

 

 

 
 
  



 

 

     O que é uma Denúncia 
para a CAIXA? 

 
 

 
É a comunicação sobre 
prática de irregularidade ou 
ato ilícito relacionado à 
conduta de empregado 
CAIXA, de qualquer cargo ou 
função, cuja solução depende 
da atuação de unidades 
apuratórias internas 
competentes.  
 
As denúncias recepcionadas 
pelo canal incluem qualquer 
indício de fato irregular ou 
ato ilícito por ação ou 
omissão, com suspeita de 
envolvimento de empregados 
ou  estatutários CAIXA. 

 
O conceito de denúncia 
abrange temas relacionados 
com a conduta do 
empregado, a exemplo de: 
Conduta ética inadequada; 
Nepotismo; Corrupção; Uso 
indevido de informações; 
Conflito de Interesses; entre 
outros. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Esteja ciente! 
Para formular uma denúncia é 
necessário relatar elementos 

mínimos como: 
 
▪ Autoria: que é a identificação do 

denunciado; 

▪ Fundamentação: que é a descrição da 
conduta supostamente antiética e/ou do 
fato irregular; 

▪ Materialidade: que compreende a 
apresentação dos elementos de prova ou 
onde consegui-los. 

É importante destacar 
que os tipos e naturezas 
das denúncias, não se 

esgotam nos exemplos e, 
sempre que forem 

identificados novos tipos, 
eles serão incorporados 

à matriz existente 
 

 



 

 

  Por que denunciar?  

 
 
 
 
 

O empregado que denuncia 
irregularidades colabora para que a 
Caixa mitigue riscos operacionais, 
financeiros e de imagem, além de 
contribuir para a sustentabilidade da 
Empresa.  
 
Além disso, normas internas sobre ética, 
conduta e apurações de 
responsabilidade, instruem o 
empregado sobre o seu dever de levar 
ao conhecimento da autoridade 
competente irregularidades de que 
tiver ciência, sob pena de incorrer em 
corresponsabilidade por omissão ou 
conivência.  
 
Além disso, é nosso dever, como 
empregado e como cidadão fortalecer 
a cultura de integridade e ética, sempre 
alinhados aos nossos valores, objetivos 
empresariais e missão. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
As denúncias na CAIXA podem ser 
registradas no Canal de Denúncias 
CAIXA, pela internet, por meio do 
endereço: https://contatoseguro.com.br/caixa  

 
Aqui o denunciante preenche o 
formulário para fazer sua denúncia. 

  
Outros meios também podem ser 
usados, como:  

  

Telefone: Ligue gratuitamente para 

0800 512 6677 e receba atendimento 

de uma equipe especializada, 24 horas 

por dia nos 7 dias da semana. 

 

O Aplicativo Contato Seguro: Instale 

o aplicativo Contato Seguro no 

smartphone ou tablet por meio de sua 

loja de aplicativos, que está disponível 

para IOS e Android e preencha o 

formulário para fazer sua denúncia. 

 

  E-mail: Encaminhe sua denúncia para 

o endereço: 
caixa.contatoseguro@contatoseguro.com.br 

 

 

E como posso denunciar? 
Quais os meios a 

Empresa disponibiliza? 

https://contatoseguro.com.br/caixa
mailto:caixa.contatoseguro@contatoseguro.com.br


 

 

A CAIXA atua alinhada com as 
melhores tendências de 

mercado e às legislações 
vigentes 

 

 

 

 

 

 

 

A CAIXA possui outros canais de 

comunicação de reclamações, 

sugestões, elogios, sobre 

processos e produtos, por isso, 

caso a sua manifestação não seja 

uma denúncia, você pode acessar: 

▪ O Fale Conosco, por meio 

do endereço http://fale-

conosco.caixa.gov.br/wps/portal

/faleconosco, site que recepciona 

e recebe reclamação, sugestão, 

proposta para negociação de 

dívidas, solicitação de 

informações, elogio ou indícios de 

irregularidades em processos que 

envolvem a CAIXA, mas que não 

guardam relação com a conduta 

de empregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique Atento! 
 

 

 

 

▪ O Atender.CAIXA, acessível 

somente aos empregados, que 

recepciona reclamações, sugestões e 

elogios internos e está disponível 

por meio do endereço 

https://atender.caixa 

 

▪ O SAC CAIXA, disponível pelo 

telefone 0800 726 0101, que 

acolhe reclamações, sugestões, 

elogios, pedidos de cancelamento, 

informações sobre produtos e 

serviços da Caixa. A ligação pode 

ser realizada por telefone fixo e 

celular. 

 

▪ A Ouvidoria CAIXA recepciona 

reclamações não solucionadas, por 

meio do telefone 0800 725 7474. 

 
 

 

 

http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
https://atender.caixa/


 

 

 
 

A CAIXA possui mecanismos de  
proteção ao denunciante interno, 
 em caso de retaliação decorrente  

de denúncia realizada. 
 

E o que vem a ser 
“RETALIAÇÃO”? 
 

São ações como transferência 
injustificada de unidade, retirada de 
alguma atribuição no trabalho ou 
qualquer direito, ameaças de 
qualquer espécie, privação pelo 
empregado, em decorrência de 
denúncia realizada anteriormente ou 
por ter colaborado com apuração de 
algum fato irregular, entre outras. 

 
Para evidenciar a retaliação, é 
necessária a apresentação de 
elementos de prova ou a indicação de 
onde possam ser encontrados e/ou 
testemunhas para demonstrar a 
causalidade da retaliação com a 
denúncia realizada anteriormente. 

 

             Atenção 
Não são consideradas retaliações 
medidas aplicadas adequadamente 
pela CAIXA com base em legislação, 
regulamentos e normas da Empresa. 

 

 
 
 
 

 

 
E o que são esses 

mecanismos? 
 

São iniciativas da Empresa para 
proteger o denunciante de boa-fé.  
 
As medidas protetivas poderão ser 
aplicadas a empregados 
denunciantes, bem como 
testemunhas, membros das comissões 
apuradoras e Comissão de Ética.  

 
São adotadas as medidas de 
proteção julgadas apropriadas 
pelo tempo que as áreas 
apuradoras e demais unidades 
envolvidas entenderem necessário 
para finalizar a apuração. As 
denúncias com indícios de retaliação 
são tratadas com prioridade pela 
CORED. 
 

Quem optar por denunciar 
anonimamente deve ter em 

mente que, se sua identidade 
não for conhecida, não será 

possível fornecer as proteções 
previstas pela Empresa, uma 
vez que é necessário informar 

a denúncia anterior para 
fundamentar o novo relato. 

 

Proteção ao 
Denunciante Interno 



 

 

 
 

 
 

 
VOCÊ SABIA? 

 
O MN RH 200 – Código de Conduta da 

CAIXA destaca: 

 
o É vedada qualquer espécie de retaliação 

à pessoa que registre denúncia de boa-

fé no Canal de Denúncias. 
 

o Na ocorrência de ato de retaliação a quem 
utilize o Canal de Denúncias, o 

responsável responderá à apuração de 
responsabilidade disciplinar e civil. 

 

 
 

E como registrar denúncia 
      sobre retaliação? 

 
O empregado que sofrer retaliação, em 
função de uma denúncia registrada 
anteriormente, a qualquer momento, 
poderá acionar a CORED por meio do 
Canal de Denúncias, registrando uma 
denúncia.  
 
1. https://www.contatoseguro.com.br/pt/ 

caixa/relato/denuncia; 
2.  Preencha o campo de identificação; 

3.  No campo “Qual o tipo de denúncia 
melhor se enquadra ao fato que você está 

registrando?” selecione “retaliação”;  
4.  Informe o número da denúncia anterior; 

5.  Preencha os demais campos e descreva  

a suposta retaliação e o autor delas, 
 indicando elementos de provas. 

 
 
 

As medidas  
protetivas são: 

 

▪ Afastamento temporário do 
empregado (destacamento; 
trabalho remoto; ou alteração da 
lotação física - LOFI) enquanto a 
apuração estiver em andamento, 
em caso de denúncias relacionadas 
com assédio, abuso de poder, 
discriminação, retaliação, conduta 
inadequada de cunho sexual, etc; 

 

▪ Realocação do empregado (sem 
garantia de manutenção de 
função) – após apuração da 
denúncia; 

 

▪ Abertura de processo disciplinar 
contra o empregado denunciado – 
após apuração da denúncia; 

 

▪ GDP: Após apuração da 
denúncia - providenciar a 
alteração do gestor avaliador se o 
ciclo estiver em andamento, e, caso 
seja de um ciclo consolidado, 
providenciar a anulação do 
resultado, considerando o período 
indicado pela CORED em que o 
empregado sofreu a retaliação; 

 

▪ Proteção Física - enquanto a 
apuração 
estiver em andamento; 

 

▪ Revogação de decisões com base 
em motivos inadequados, 
comprovadas por meio das 
evidências registradas na denúncia. 

 
 



 

 

As áreas parceiras que  
envolvem as medidas    

protetivas são: 
Corregedoria, 

Integridade, Pessoas e 
Segurança 

 

 
Qual a responsabilidade de 
cada área na proteção ao 

denunciante? 
 

 Integridade 
 

1. Definir os procedimentos de proteção 
ao denunciante; 
2. Acompanhar os desdobramentos das 
medidas protetivas; 
3. Validar sua aplicação, em conjunto 
com as áreas responsáveis. 

 
Corregedoria 
 

1.  Recebe as denúncias com indícios  
de retaliação, prioriza e direciona para 
tratamento célere no rito ético e/ou 
disciplinar; 
2.  Aciona a área de Gestão de  
Pessoas caso haja indícios de retaliação 
(exceto ameaça física) na denúncia 
registrada pelo empregado; 
3.  Aciona a área de segurança, caso 
haja indícios de ameaça física na denúncia 
de retaliação registrada pelo 
empregado; 
4.  Comunica à área gestora do  

Canal todas as alegações de 
retaliação registradas pelo 
empregado e encaminhadas 
para tratamento.  

 

 Gestão de Pessoas 
  
1. Aplica medidas protetivas aos 

empregados que registraram 
denúncias sobre retaliação, 
quando demandada pela 
Corregedoria; 

2. Acompanha aplicação, 
manutenção ou exclusão das 
medidas protetivas; 

3. Informa à Corregedoria a 
aplicação ou não da medida 
protetiva.  

 

Segurança 
  
1. Delibera e aplica medidas de 

proteção física ao denunciante 
interno, nos termos das normas 
AD 004 e AD 035 

 
 

              Lembre-se! 
 

Qualquer denunciante que forneça 
informações sabendo que é falsa ou 

negligente ou não seja verdadeira, ou 
que deliberadamente forneça 

informações incompletas 

e que escondem outras informações 
cruciais que são do seu 

conhecimento, não gozará de 
proteção e pode estar sujeito a 

sanções, conforme previstas no MN 
AE079, bem como a outras sanções 

(penal, civil, etc.) 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Quais as vantagens de se ter um Canal 
de Denúncias externo e independente? 

 
Ter um Canal de Denúncias externo e 
independente traz ganhos para a 
Empresa, uma vez que assegura o 
anonimato, a transparência e gera a 
confiança necessária para que as 
denúncias sejam formuladas, contribuindo 
assim para a mitigação de ilicitudes e 
fortalecimento da integridade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
E qual a importância do Canal de 
Denúncias como mecanismo de 
detecção de atos ilícitos? 
 
Como um dos mais relevantes 
protocolos de integridade, o Canal 
de Denúncias está voltado para a 
detecção de ilicitudes. Dessa forma, 
auxilia a CAIXA no combate à 
corrupção, além de fortalecer sua 
imagem perante a cadeia de 
relacionamento. 
 
 
Qual a relação do Canal de 
Denúncias com o Programa de 
Integridade CAIXA? 
 
O Programa de Integridade 
CAIXA é o guardião de todos os 
mecanismos de combate à 
corrupção na Empresa. O Canal 
de Denúncias é um desses 
mecanismos que auxilia na 
detecção de possíveis ilicitudes 
que possam ter relação com a 
conduta dos empregados. 
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Elaborado por: GN Controle de Integridade 
 

                      Dúvidas, críticas, sugestões e elogios: 
gecin06@caixa.gov.br  
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