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32. REGULAMENTO DO CANAL DE INDÍCIOS DE ILICITUDE 

32.1 Introdução 
 

O presente regulamento visa atender às instruções contidas na Resolução 4.567, de 
27 de abril de 2017, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a remessa de 
informações relativas aos integrantes do grupo de controle e aos administradores 
das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, bem como, a disponibilização de canal para comunicação de 
indícios de ilicitude relacionados às atividades da instituição. 

 

A Federação Nacional das Cooperativas de Crédito – FNCC desenvolveu, para 
atendimento de suas filiadas, uma ferramenta que funciona como um Canal de 
Denúncia, por onde os interessados poderão relatar irregularidades ou indícios de 
qualquer natureza, relacionadas às atividades da instituição e que possam afetar a 
reputação dos membros estatutários e contratuais, assegurando o anonimato ao 
denunciante, se assim o desejar. 

 

A Cogem firmou “termo de compromisso – canal de denúncia” com a FNCC em 
25/01/2018 para utilização deste canal. 

 

Cabe ressaltar que todas as denúncias serão conduzidas de forma que sejam 
observadas às regras que envolvam a preservação da identidade do denunciante, 
bem como do sigilo inerente da situação relatada, quando houver. 
 

32.2 Implantação 
 

O Canal de Denúncia foi implementado de acordo com os termos previstos na 
Resolução 4.567, de 27 de abril de 2017, do Banco Central do Brasil, observando: 

 

   Adesão da Cogem para utilização do Canal de Denúncia; 
 

Disponibilização de link de acesso no sitio da FNCC e da Cogem para registro 
de denúncia; 

 

   Acesso restrito visando garantia de sigilo; 
 

   Acompanhamento e verificação da denúncia; e 
 

 Emissão de relatório apresentando o número de reportes que foram 
recepcionados, contemplando as respectivas naturezas, áreas competentes e 
responsáveis pelo tratamento da situação, o prazo médio de tratamento da 
situação e as medi- das adotadas pela instituição. 
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32.3 Divulgação 
 

A Cogem disponibiliza em seu site na internet, área com informações sobre o canal, 
bem como o link para comunicação de indícios de ilicitude. 

32.4 Quem pode denunciar 
 

Uma vez que a instituição tenha disponibilizado o Canal de comunicação para registro 
de denúncia, podem fazê-lo sem que haja identificação: 

 

  Funcionários – entende-se como todos os empregados ou prestadores de serviços de 
empresas e entidades que se relacionam com a Cooperativa; 

 

 Colaboradores – empregados da Cooperativa; 
 

  Clientes/Usuários – usuários dos serviços da Cooperativa; Associados – pessoas que 

capitalizam mensalmente na Cooperativa; 

 Parceiros – empresas ou pessoas físicas prestadores de serviços para instituição; e 
 

  Fornecedores – pessoas ou empresas que fornecem/vendem materiais e serviços em 
geral para a Cooperativa. 

 

32.5 Como fazer a denúncia 
 

O registro da denúncia deverá ser realizado através do endereço eletrônico 
https://fncc.com.br/registrar-denuncia/ (FNCC– Federação Nacional das 
Cooperativas de Crédito), podendo o denunciante se identificar ou não, ficando a seu 
critério. Os campos deverão ser preenchidos com base na identificação da 
Instituição, de quem se trata a denúncia, um breve relato descrevendo o fato que 
tomou conhecimento e por fim, a possibilidade de anexar arquivos contendo 
documentos comprobatórios do fato relatado, podendo ser: relatórios, fotos, cópias 
de processos, etc. 

 

32.6 Quem deve fazer a comunicação ao BACEN 
 

A comunicação ao Banco Central do Brasil deverá ser efetivada pela Cooperativa à 
qual a denúncia estiver relacionada. 

 

32.7 O que deve ser comunicado 

 
   Informações que possam afetar a reputação dos membros e órgãos estatutários e 
contratuais; 

https://fncc.com.br/registrar-denuncia/
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 Processo crime ou inquérito policial a que esteja respondendo o eleito ou o nomeado, 
ou qualquer sociedade de que seja ou tenha sido, à época dos fatos, controlador ou 
administrador; 

 

 Processo judicial ou administrativo que tenha relação com o Sistema Financeiro 
Nacional; 

 

 Outras situações, ocorrências ou circunstâncias análogas julgadas relevantes pelo 
Banco Central do Brasil. 

 

 

32.8 Quando comunicar 
 

A comunicação deverá ser realizada em até 10 (dez) dia úteis contados a partir do 
momento que se deu o registro da denúncia no Canal. 

 

32.9 Para onde deverá ser encaminhada a denúncia 
 

A Cooperativa deverá encaminhar a denúncia recebida, bem como a documentação 
apresentada, quando houver, diretamente ao Departamento de Supervisão de 
Cooperativas e de Instituições Não Bancárias a qual a Cooperativa esteja 
subordinada, ou seja, ao Supervisor da Instituição junto aquela Autarquia. 

 

32.10 Acolhimento e acompanhamento da denúncia 
 

O Comitê de Análise da FNCC comunicará o gerente ou Presidente da Cooperativa 
sobre o registro de denúncia recebida pelo canal, caso a denúncia seja contra um 
deles, o Comitê encaminhará a denúncia para um outro representante da instituição 
que julgar adequado, como por exemplo, o Presidente do Conselho Fiscal. 

 

Em seguida, além do registro, o material eventualmente disponibilizado será 
encaminhado à pessoa responsável e competente para proceder com a comunicação 
junto ao Banco Central do Brasil, se for o caso. 

 

O responsável deverá comunicar o Comitê de Análise da FNCC sobre as medidas 
adotadas em relação a denúncia recebida para registro no sistema da FNCC, 
conforme prevê o termo de compromisso firmado entre a Cooperativa e a Federação. 

 

Cabe ressaltar que a pessoa responsável e competente deverá ter assegurado a 
confidencialidade, independência, imparcialidade e a isenção, para que seja possível 
dar prosseguimento e tratamento adequado à situação motivo de registro. 

 

O acompanhamento da denúncia implica na elaboração de um relatório, gerado ao 
final de cada semestre, ou seja, nas datas-bases de 30 de junho e 31 de dezembro, 
contendo minimamente: 



REGULAMENTO DO CANAL DE 
INDÍCIOS DE ILICITUDE 

 

 Regulamento do Canal de 

Indícios e Ilicitude 
Aprovação: 30/07/2020 Vigência: 01/08/2020 Página 4 de 4 

 

 

 
 

Números de reportes recebidos; 
 

A natureza desses reportes; 
 

À área competente pelo tratamento da situação; 
 

O prazo médio de tratamento da situação; e 
 

As medidas adotadas. 
 
 

O relatório deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração e mantido à 
disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos. 

 

32.11 Área competente 
 

Quando a Resolução se reporta a área competente, entende-se que o responsável 
possua autonomia para prosseguir com a verificação e encaminhamento do 
comunicado ao BACEN, não havendo necessidade de se criar uma estrutura 
específica para desempenho dessa atribuição, uma vez que esse procedimento 
indiretamente está ligado ao controle interno da Cooperativa, visando dar maior 
transparência e imparcialidade na gestão da Administração. 

 

32.12 Prazo 
 

Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para informação nos controles 
internos da Cooperativa sobre o andamento da denúncia encaminhada ao BACEN no 
que se refere a apuração dos fatos e conclusão da denúncia. 

 

O presente regimento foi disponibilizado no site da Cogem na internet. 


