
  
 

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo - APCEF/SP 

Rua 24 de Maio, 208 10º Andar Centro -  São Paulo / SP – Cep:01041-000 

Home Page www.apcefsp.org.br  - E-mail faleconosco@apcefsp.org.br 

 

 

São Paulo, 17 de maio de 2021. 

Ofício 060/2021. 
 
 
 
 

À Vice-Presidência Rede de Varejo – VIRED 

A/C: Sr. Paulo Henrique Angelo Souza 
 

C/C: GERET03 

 

 

 

Senhor vice-presidente, 

Senhora gerente, 

 

Recebemos relatos de empregados de que houve uma atualização do MN RH 142, 

no item 3.3.2.2.3. o qual informa que a partir de 01/07/2021 a certificação exigida para o 

exercício da função de Gerente Geral de Rede deixa de ser a CPA-10, passando a ser a 

CPA-20. A exigência estende-se aos substitutos eventuais, conforme previsto no MN RH 

184, item 3.7.1. 

Recebemos a notícia com preocupação, já que a Anbima, associação responsável 

por conceder a certificação, suspendeu a aplicação dos exames em função do 

agravamento da pandemia de Covid-19, prevendo que a retomada das inscrições ocorra 

a partir de 15/06, conforme pode ser verificado no site da entidade 

(https://www.anbima.com.br/pt_br/especial/suspensao-dos-exames-de-certificacao.htm). 

Desta forma, o prazo para a obtenção da certificação estabelecido pelo MN RH 142 é 

insuficiente, já que, em função da suspensão, há grande demanda represada para a 

realização dos exames. 

Entendemos que eventual descomissionamento dos empregados detentores da 

função gratificada de Gerente Geral de Rede (que acumularam experiência no decorrer 

de sua carreira e já comprovaram, com sua atuação frente às unidades que chefiam, a 

capacitação para exercerem suas funções) pela não obtenção da certificação recém-

http://www.apcefsp.org.br/
mailto:faleconosco@apcefsp.org.br


  
 

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo - APCEF/SP 

Rua 24 de Maio, 208 10º Andar Centro -  São Paulo / SP – Cep:01041-000 

Home Page www.apcefsp.org.br  - E-mail faleconosco@apcefsp.org.br 

 

exigida, em decorrência do prazo exíguo que foi estabelecido, prejudicam tanto a Caixa, 

que perderia profissionais qualificados, já testados e experientes, quanto os empregados, 

que teriam uma abrupta interrupção em suas trajetórias profissionais na empresa. 

Desta forma, reforçando o que foi solicitado em mesa de negociação ocorrida em 

11/5, solicitamos a V. Sas. a ampliação do prazo para a obtenção da certificação CPA-20 

para os Gerentes Gerais de Rede. 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Associação de Pessoal da Caixa Econômica   
Federal de São Paulo – APCEF/SP 
Sr. Leonardo dos Santos Quadros  
 
 
 
 

Sindicato dos Bancários e Financiários  de 
São Paulo, Osasco e Região - SEEB/SP 
Sra. Ivone Maria da Silva  
 
 
 
 

Associação dos Gestores da Caixa Ecônomica Federal  
no Estado de São Paulo – AGECEF/SP 
Sr. Ed Marcos Saba 
 
 
 
 

Associação dos Gestores da Caixa Ecônomica Federal  
de Campinas – AGECEF/CP 
Sra. Ataíce Bergamin 
 
 
 
 

Associação dos Gestores da Caixa Ecônomica Federal  
/SP- Interior – AGECEF/SPI 
Sr. Lucas Alves de Mendonça Júnior 
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