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BACEN 

 

Ouvidoria 

 

Resolução 4.433, de 23.07.2015 - Constituição 

e funcionamento de componente 

organizacional 

Esta Resolução revoga e substitui a Resolução 

3.849/10, que dispõe sobre a constituição e o 

funcionamento de componente organizacional de 

ouvidoria pelas instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. 

 

O BACEN estabeleceu o prazo de 30 de junho de 

2016 para as instituições se adaptarem a essa 

nova regulamentação relativa à Ouvidoria. 

 

A seguir, destacamos as principais alterações. 

 

 Segregação de função 

 

A nova norma amplia a segregação do 

componente, não mais limitada à unidade de 

auditoria interna, ou seja, a ouvidoria não pode 

estar vinculada a qualquer outro componente 

organizacional da instituição que configure  

 

 

 

conflito de interesses ou de atribuições, como 

por exemplo, unidade de negociação de produtos 

e serviços e unidade de gestão de riscos, e não 

apenas a unidade executora de auditoria interna, 

como era determinado nas disposições da 

Resolução 3.849/10. 

 

 Atribuições 

 

Anteriormente, era atribuição da Ouvidoria propor 

ao conselho de administração ou, na sua 

ausência, à diretoria da instituição medidas 

corretivas ou de aprimoramento de 

procedimentos e rotinas, em decorrência da 

análise das reclamações recebidas.  De acordo 

com a nova norma, essa atribuição passa a ser 

apenas de manter referidos órgãos informados 

sobre os problemas e deficiências detectados no 

cumprimento de suas atribuições e sobre o 

resultado das medidas adotadas pelos 

administradores da instituição para solucioná-los.  

 

 

 

Regulatory Practice News 



 Atendimento 

 

Além da identificação do atendimento por meio 

de número de protocolo, a norma passa a 

contemplar outros requisitos para o atendimento 

prestado pela Ouvidoria, a saber: 

 

 o atendimento deve ser gravado, quando 

realizado por telefone, e, quando realizado por 

meio de documento escrito ou por meio 

eletrônico, deve ser arquivada a respectiva 

documentação; e 

 

 pode abranger: 

- excepcionalmente, as demandas não 

recepcionadas inicialmente pelos canais 

de atendimento primário; e 

 

- as demandas encaminhadas pelo BACEN, 

por órgãos públicos ou por outras 

entidades públicas ou privadas. 

 

Adicionalmente, o prazo limite de resposta para 

as demandas que era de quinze dias passa a ser 

de dez dias úteis, podendo ser prorrogado, 

excepcionalmente e de forma justificada, uma 

única vez, por igual período, limitado o número 

de prorrogações a 10% do total de demandas no 

mês, devendo o demandante ser informado 

sobre os motivos da prorrogação. 

 

Ainda, a divulgação do número de telefone de 

acesso à Ouvidoria, além das formas 

anteriormente previstas, deve ser feita nas 

páginas na internet da instituição, acessível pela 

sua página inicial. 

 

 Exigências com relação ao diretor e ao 

ouvidor 

 

Os bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas 

econômicas, sociedades de crédito, 

financiamento e investimento, associações de 

poupança e empréstimo e sociedades de 

arrendamento mercantil que realizem operações 

de arrendamento mercantil financeiro, que 

estejam sujeitos à obrigatoriedade de 

constituição de comitê de auditoria, o ouvidor 

não poderá desempenhar outra função, exceto a 

de diretor responsável pela ouvidoria. 

 

Nas situações em que o ouvidor desempenhe 

outra atividade na instituição, essa atividade não 

pode configurar conflito de interesses ou de 

atribuições. 

 
 Prestação de informações 

 

O relatório semestral elaborado pelo diretor 

responsável pela Ouvidoria deve ser 

encaminhado à auditoria interna, ao comitê de 

auditoria, quando existente, e ao conselho de 

administração ou, na sua ausência, à diretoria da 

instituição.  A nova norma não requer a revisão 

do relatório pela auditoria interna e externa, bem 

como de sua manifestação acerca da qualidade e 

adequação da estrutura, dos sistemas e dos 

procedimentos da ouvidoria, bem como sobre o 

cumprimento dos demais requisitos da norma. 

 

As instituições passam a ser requeridas a 

divulgar semestralmente, nas respectivas  

páginas na internet, as informações relativas às 

atividades desenvolvidas pela Ouvidoria. 

 

O BACEN estabelecerá o conteúdo, a forma, a 

periodicidade e o prazo de remessa de dados e 

de informações relativos às atividades da 

Ouvidoria. 

 

Vigência: 27.07.2015 

Revogação: Resolução 3.849/10. 

 

 

Taxas e índices 

 

Comunicado 28.237, de 31.07.2015 – Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH) 

O percentual referente à remuneração básica dos 

depósitos de poupança para vigência no mês de 

agosto, é de 2,1856% ao ano. 

  

O limite máximo de taxa de juros para os 

contratos firmados a taxas prefixadas no âmbito 

do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), para 

vigência no mês de agosto, é de 14,4479% ao 

ano. 

 

Vigência: 01.08.2015 

Revogação: não há 

 

Comunicado 28.226, de 29.07.2015 – Taxa 

Selic 

De acordo com o Regulamento anexo à Circular 

3.593/12, o Comitê de Política Monetária 

(Copom) definiu que a meta para a Taxa Selic 

será de 14,25% ao ano, a partir de 30 de julho de 

2015. 

 

Vigência: 30.07.2015 

Revogação: não há 

 

Resolução 4.432, de 23.07.2015 - Taxa efetiva 

de juros do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES) 

Para os contratos do FIES celebrados a partir da 

data de publicação desta Resolução, a taxa 

efetiva de juros será de 6,50% a.a. 

 

Vigência: 23.07.2015 

Revogação: não há. 

 



CVM 

 

Oferta pública de distribuição 

 

Instrução CVM 566, de 31.07.2015 – Nota 

promissõria 

Esta Instrução consolida as normas que dispõem 

sobre a oferta pública de distribuição de nota 

promissória. Com a edição desta norma, foram 

revogadas quatro Instruções que, atualmente, 

cuidam ou têm relação com o tema: 

 

134/90 Trata da emissão de nota 

promissória para distribuição 

pública. 

155/91 Cuida da simplificação dos 

requisitos exigidos para 

obtenção de registro de 

distribuição de notas 

promissórias. 

422/05 Dispõe sobre a emissão de 

Nota Comercial do 

Agronegócio para distribuição 

pública. 

429/06 Institui o registro automático 

de ofertas públicas de 

distribuição de determinados 

valores mobiliários, incluindo 

notas promissórias. 

 

Com a nova norma, a CVM pretende tratar das 

características que as notas promissórias 

ofertadas publicamente devem observar, bem 

como de alguns procedimentos de oferta à 

disposição dos emissores, conforme sumarizado 

a seguir. 

 

As companhias e as sociedades limitadas podem 

emitir, para distribuição pública, nota promissória 

que confira a seus titulares direito de crédito 

contra a emitente, observadas as características 

dos títulos previstas nesta Instrução. As 

cooperativas que tenham por atividade a 

produção, comercialização, beneficiamento ou 

industrialização de produtos ou insumos 

agropecuários, ou de máquinas e implementos 

utilizados na atividade agropecuária também 

podem emitir nota promissória para distribuição 

pública, observadas as características dos títulos 

previstas nesta Instrução. 

As notas promissórias devem: 

 ser integralizadas no ato de sua emissão e 

subscrição, à vista e em moeda corrente; e 

 circular por endosso em preto, de que conste 

obrigatoriamente a cláusula “sem garantia” 

dada pelo endossante. 

 

Enquanto objeto de depósito centralizado, a 

circulação das notas promissórias se opera pelos  

 

 

 

registros escriturais efetuados nas contas de 

depósito mantidas junto ao depositário central, 

que endossará a cártula ao credor definitivo, por 

ocasião da extinção do depósito centralizado. 

 

O prazo de vencimento da nota promissória deve 

ser de no máximo 360 dias a contar da data de 

sua emissão, havendo, obrigatoriamente, apenas 

uma data de vencimento por série. Não estão 

sujeitas ao prazo máximo de vencimento as 

notas promissórias que, cumulativamente: 

I – tenham sido objeto de oferta pública de 

distribuição com esforços restritos, conforme 

regulamentação específica; e 

II – contem com a presença de agente fiduciário 

dos titulares das notas promissórias. 

 

A nota promissória deve prever o resgate e 

liquidação do título em moeda corrente na data 

de vencimento. O emissor pode, havendo 

previsão expressa no título, resgatar 

antecipadamente a nota promissória. O resgate 

da nota promissória implica a extinção do título, 

sendo vedada sua manutenção em tesouraria. O 

resgate parcial é efetivado mediante sorteio ou 

leilão. 

 

O estatuto ou contrato social do emissor deve 

dispor sobre a competência para autorizar a 

emissão de nota promissória para oferta pública 

de distribuição. A autorização deve ser arquivada 

no registro público competente, e deve dispor 

sobre: 

I – o valor da emissão, e a sua divisão em séries, 

se for o caso; 

II – a quantidade e o valor nominal da nota 

promissória; 

III – as condições de remuneração e de 

atualização monetária, se houver; 

IV – o prazo de vencimento dos títulos; 

V – as garantias, se houver; 

VI – o local de pagamento; 

VII – a designação das entidades administradoras 

de mercado organizado em que serão 

negociadas, se for o caso; e 

VIII – a contratação de prestação de serviços, tais 

como custódia e liquidação, conforme o caso. 

 

Ressalvado o disposto nesta Instrução, a oferta 

pública de distribuição de nota promissória deve 

ser realizada com observância do disposto na 

regulamentação específica sobre ofertas públicas 

de valores mobiliários. 

 

 Registro automático 

 

O registro de oferta pública de distribuição de 

nota promissória emitida por emissor registrado 



na CVM será concedido automaticamente, desde 

que: 

I – seja instruído com os documentos e 

informações exigidos na regulamentação 

específica sobre ofertas públicas de distribuição 

de valores mobiliários, com exceção do 

prospecto, todos em sua versão final, sendo 

vedada a apresentação de pedido de dispensa de 

requisitos previstos na regulamentação sobre 

ofertas públicas de distribuição de valores 

mobiliários; 

II – seja anexada a lâmina de informações 

reduzidas, ao pedido de registro da oferta 

pública, em substituição ao prospecto; e  

III – não se utilize material publicitário destinado a 

divulgação pública. 

 

A subscrição ou aquisição de nota promissória 

distribuída nos termos do parágrafo anterior 

somente pode ser efetuada após a adoção, 

cumulativamente, das seguintes providências: 

I – divulgação do Anúncio de Início de 

Distribuição; e 

II – disponibilização da lâmina de informações 

reduzidas do Anexo I para os investidores, ao 

menos cinco dias úteis antes, na forma prevista 

na regulamentação específica sobre ofertas 

públicas de distribuição de valores mobiliários. 

 

A oferta pública de distribuição de nota 

promissória deve ser destinada exclusivamente a 

investidores qualificados, conforme definido em 

regulamentação específica. 

 

A nota promissória distribuída pode ser 

negociada em mercados regulamentados. Nos 

90 primeiros dias após a oferta, a nota 

promissória distribuída deve ser negociada 

apenas entre investidores qualificados.  

 

A instituição intermediária da oferta pública de 

distribuição de nota promissória realizada é 

responsável por verificar o cumprimento das 

disposições citadas anteriormente. 

 

 Dispensa de Contratação de Instituição 

Intermediária 

 

Ficam dispensados da contratação de instituição 

intermediária os emissores com grande 

exposição ao mercado, conforme definido em 

regulamentação específica, que realizarem oferta 

pública de distribuição de nota promissória que 

se enquadre para o registro automático, desde 

que: 

I – as notas promissórias assim ofertadas tenham 

prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias; e 

II – a oferta se destine exclusivamente a 

investidores profissionais, conforme definido em 

regra específica. 

 

O emissor é responsável por verificar o 

cumprimento do disposto no item II acima. 

 

A nota promissória distribuída nos termos acima 

pode ser negociada em mercados 

regulamentados, desde que somente entre 

investidores profissionais, ficando o intermediário 

responsável por verificar o seu cumprimento. 

 

As informações que devem constar no anúncio 

de Início de Distribuição e, conforme o caso, do 

prospecto ou da lâmina de informações 

resumidas estão contempladas no Anexo I à 

Instrução. 

 

Vigência: 01.10.2015, exceto o art. 15, inciso V 

que entra em vigor a partir de 31.07.2015. 

Revogação: Instruções CVM 134/90; 155/91; 

422/05; 429/06; e arts. 4° e 11 da Instrução CVM 

554/14. 

 

 

Lavagem de dinheiro 

 

Ofício-Circular CVM/SIN 05/2015 de 

16.07.2015 e Ofício-Circular CVM/SMI 05/2015 

de 30.07.2015 – Orientações sobre rotinas e 

controles internos  

Os documentos foram emitidos tendo como foco 

orientar as seguintes entidades: 

 Ofício-Circular CVM/SIN 05/2015 de 

16.07.2015 - administradores de carteiras, 

agências classificadoras de risco de crédito, 

consultores e prestadores de serviços de 

representação e de custódia a investidores 

não residentes; e 

 Ofício-Circular CVM/SMI 05/2015 de 

30.07.2015 - instituições integrantes do 

sistema de distribuição de valores mobiliários, 

escrituradores, depositários centrais e 

custodiantes de valores mobiliários. 

 

Estes Ofícios-Circulares têm como objetivo 

principal expor a interpretação da CVM quanto à 

forma de melhor cumprir as determinações 

impostas pela regulação para a prevenção à 

lavagem de dinheiro, e ao financiamento do 

terrorismo (“PLDFT”), nas atividades de 

administração de carteiras, agências 

classificadoras de risco de crédito, consultores, 

prestadores de serviços de representação e de 

custódia a investidores não residentes, e na 

prestação de serviços com valores mobiliários. 

 

Os Ofícios-Circulares contemplam uma 

exposição de considerações gerais referentes à 

abrangência e à aplicabilidade da regulação de 

PLDFT aos participantes de mercado 

supervisionados por esta Superintendência, e 

sobre o cumprimento de obrigações previstas na 

regulação, e expõe detalhes relacionados 



especificamente ao cumprimento das exigências 

da regulação por parte de cada uma das 

atividades citadas anteriormente. 

 

Vigência: 16 e 30.07.2015 

Revogação: não há. 

 

 

Mercados financeiro e de capitais no País 

 

Ofício-Circular CVM/SIN 04/2015, de 

03.07.2015 – Orientações a representantes de 

investidores não residentes 

Este Ofício-Circular traz orientações a 

representantes de investidores não residentes, 

devido a edição das novas normas concernentes 

aos investidores não residentes, Resolução CMN 

4.373/14 e Instrução CVM 560/15, que requerem 

diversas providências a serem tomadas para a 

adaptação à nova legislação.  

 

O Ofício destaca os seguintes tópicos como 

pontos de atenção: 

- Qualificação do Representante; 

- Investimentos em Fundo Mútuo de 

Investimento em Empresas Emergentes 

(FMIEE) e Fundo de Investimento Imobiliário 

(FII); 

- Cadastro do Investidor; 

- Duplicidade de Qualificação do Investidor Não 

Residente; 

- Informes Periódicos; 

- Envio de Documentação - Transferências 

entre Investidores; e 

- Comunicação de Transferência entre 

Diferentes Contas Pertencentes ao 

Mesmo Investidor. 

 

Vigência: 03.07.2015 

Revogação: não há. 

 

 

Outros Normativos 

 

BACEN 

 

Carta Circular 3.716, de 27.07.2015 - Altera as 

Instruções de Preenchimento dos documentos 

de códigos 2061 e 2071 - Demonstrativo de 

Limites Operacionais (DLO), de que tratam as 

Cartas Circulares nº 3.663, de 27 de junho de 

2014 e 3.681, de 24 de novembro de 2014. 

 

Resolução 4.431, de 23.07.2015 - Altera a 

Resolução 4.391/14, que estabelece as 

condições para a contratação dos financiamentos 

passíveis de subvenção econômica de que trata a 

Lei 12.096/09, para o período de 1º de janeiro de 

2015 a 31 de dezembro de 2015. 

Comunicado 28.198, de 23.07.2015 - Comunica 

procedimentos e prazos para a versão 4.07, 

ordinária, do Catálogo de Serviços do SFN. 

 

Comunicado 28.176, de 17.07.2015 - Comunica 

a alteração e a publicação do Dicionário de 

Domínios associado ao Catálogo de Serviços do 

SFN. 

 

Circular 3.760, de 16.07.2015 - Divulga a 

amostra de que trata o art. 1º da Resolução nº 

3.354, de 31 de março de 2006, com a redação 

conferida pela Resolução nº 4.240, de 28 de 

junho de 2013, para fins de cálculo da Taxa 

Básica Financeira (TBF) e da Taxa Referencial 

(TR). 

 

Carta Circular 3.715, de 10.07.2015 - Altera a 

redação da alínea “b” do item 9 da Seção 1 do 

Capítulo 16 do Manual de Crédito Rural (MCR). 

 

Comunicado 28.143, de 10.07.2015 - Divulga os 

procedimentos para a remessa, por meio 

eletrônico, de informações solicitadas pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a 

investigar denúncias nos julgamentos realizados 

pelo Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, do Senado Federal (CPICARF). 

 

Carta Circular 3.714, de 08.07.2015 - Divulga 

período de homologação das mensagens e 

procedimentos necessários à migração do 

cadastro de contas do Sistema de Transferências 

Internacionais em Reais (TIR). 

 

Carta Circular 3.713, de 02.07.2015 - Divulga 

relação das instituições financeiras pertencentes 

ao “Grupo A” e ao “Grupo B”, para fins do 

recolhimento compulsório sobre recursos à vista. 

 

Comunicado 28.094, de 01.07.2015 - Esclarece 

sobre alterações introduzidas pela Resolução nº 

4.418 na redação da alínea "d" do item 8 da Seção 

1 do Capítulo 16 do Manual de Crédito Rural 

(MCR). 

 

Comunicado 28.093, de 01.07.2015 - Divulga os 

procedimentos para a remessa, por meio 

eletrônico, de informações solicitadas pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 

HSBC, do Senado Federal (CPIHSBC). 
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