
 

 
 

 
 

 

ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SICOOB 
COOPJUSTIÇA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 
 

Conforme edital de convocação da Assembleia da cooperativa, publicado em 
30 de junho de 2020, que ocorrerá no dia 30 de julho de 2020, haverá eleição para 
o novo Conselho de Administração com mandato até a Assembleia de 2024. 

De acordo com a reforma estatutária realizada, o sistema de gestão do 
SICOOB Coopjustiça foi alterado de Diretoria para Conselho de Administração, em 
conformidade com o processo de gestão corporativa prevista na resolução do banco 
central do brasil 4.434/2015. 

O Conselho de Administração a ser eleito será composto de 5 (cinco) 
membros, com mandato de 4 (quatro) anos, com a obrigatoriedade de renovação de 
1/3 (um terço) em caso de reeleição. 

As atribuições do Conselho de Administração são as seguintes, conforme está 
previsto no artigo 42 do estatuto social: 

Art. 42. Compete ao Conselho de Administração, nos limites legais e deste 
Estatuto Social, atendidas as decisões da Assembleia Geral: 
I. fixar a orientação geral e estratégica e os objetivos da Cooperativa, 
acompanhando e avaliando mensalmente a sua execução, o desenvolvimento 
das operações e atividades em geral e o estado econômico-financeiro da 
Cooperativa; 
II. eleger, reconduzir ou destituir, a qualquer tempo e por maioria simples, os 
diretores executivos, bem como fixar suas atribuições e remuneração, limitados 
ao valor global definido pela Assembleia Geral; 
III. fiscalizar a gestão dos diretores executivos, bem como conferir-lhes 
atribuições específicas e de caráter eventual não previstas neste Estatuto Social; 
IV. aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva; 
V. propor à Assembleia Geral quaisquer assuntos para deliberação; 
VI. deliberar sobre alocação e aplicação dos recursos do Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social (Fates); 
VII. analisar e submeter à Assembleia Geral proposta sobre a criação de outros 
fundos;  
VIII. deliberar sobre a criação de comitês consultivos; 
IX. propor à Assembleia Geral a participação da Cooperativa no capital de 
instituições não cooperativas, inclusive bancos cooperativos; 



 

 
 

 
 

 

X. manifestar-se sobre o relatório da administração e a prestação de contas da 
Diretoria Executiva; 
XI. deliberar sobre admissão e eliminação de associados, podendo aplicar, por 
escrito, advertência prévia; 
XII. deliberar sobre a forma e o prazo de resgate das quotas-partes de 
associados, inclusive se o resgate for parcial; 
XIII. escolher e destituir os auditores externos, na forma da regulamentação em 
vigor; 
XIV. acompanhar e determinar providências para saneamento dos apontamentos 
das áreas de Auditoria e Controles Internos, bem como acompanhar e apurar 
irregularidades praticadas no âmbito da Cooperativa, especialmente as que lhes 
forem encaminhadas pelo Conselho Fiscal e pela Auditoria, e determinar medidas 
visando às apurações e às providências cabíveis; 
XV. garantir que as operações de crédito e garantias concedidas aos membros 
de órgãos estatutários, bem como a pessoas físicas e jurídicas que mantenham 
relação de parentesco ou de negócios com aqueles membros, possam observar 
procedimentos de aprovação e controle idênticos aos dispensados às demais 
operações de crédito; 
XVI. acompanhar e adotar medidas para a eficácia da cogestão, quando adotada, 
nos termos do convênio firmado entre a Cooperativa e a Central a qual estiver 
filiada; 
XVII. deliberar sobre a aquisição, alienação, doação e/ou oneração de quaisquer 
bens móveis, bem como de imóveis não de uso próprio;  
XVIII. deliberar sobre abertura e fechamento de Postos de Atendimento. 

 

O edital de convocação informa que a eleição será realizada em conformidade 
com o Regulamento Eleitoral e o Plano de Sucessão de Administradores. 

Para uma maior clareza, o Regulamento Eleitoral e a Política de Sucessão do 
SICOOB Coopjustiça está disponível no site eletrônico da cooperativa e acessível 
aos interessados em participar do processo eletivo, no entanto, segue abaixo às 
exigências previstas e aprovadas para os futuros candidatos ao Conselho de 
Administração, valendo que não se aplicam aos atuais membros da diretoria no 
exercício de seus mandatos, caso venham a candidatar-se ao pleito. 

Pré-requisitos do cargo definidos na Política de Sucessão 

a) apresentar reputação ilibada:  

• realizar pesquisa na internet com o nome do candidato e verificar a existência 
de informação que o desabone; consultar empresas ou organizações que 



 

 
 

 
 

 

tenham vínculo com o candidato ou com algum parente de 1º grau. Caso seja 
identificado o vínculo, verificar a situação cadastral no sítio da receita federal 
(CNPJ empresa) a natureza, a integridade e a confiabilidade da organização 
administrada pelo candidato.  

b) seja residente no país:  

• solicitar comprovante de residência em do nome do candidato. Exemplo: 
notificação do imposto de Renda do último exercício; recibo da declaração 
referente ao exercício em curso contrato de locação em que figure como 
locatário;  

c) não estar impedido por lei especial|, nem condenado por crime falimentar, de 
sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de 
peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema 
Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos:  

• emitir os seguintes documentos: certidão de antecedentes criminais (sítio da 
Polícia Federal); certidões negativas, nada consta cível, criminal, dentre 
outras disponíveis nos sítios dos tribunais de cada região e comprovante de 
regularidade no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco 
Central (CCF).  

d) não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de 
conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor:  

• verificar situação jurídica no sítio do Banco Central do Brasil.  

e) não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, 
por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, 
inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas.  

• realizar pesquisa da situação cadastral no Sisbr.  

f) não estar declarado falido ou insolvente.  

• realizar pesquisa da situação cadastral no Sisbr.  

g) não ter controlado ou administrado, nos 2 anos que antecedem a eleição ou 
nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, 
intervenção, falência ou recuperação judicial. 

 

 



 

 
 

 
 

 

Documentos exigidos pelo Regulamento eleitoral: 

I. Declaração de elegibilidade e desimpedimento assinada pelo candidato 
(anexo I). 

II. Currículo resumido do candidato. 
III. Cópia do documento de identificação ou carteira profissional. 
IV. Nada consta das obrigações estatutárias na cooperativa, consulta a 

central de risco de crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, e aos órgãos 
restritivos. 

V. Certidões negativas, nada consta cível, criminal, dentre outras disponíveis 
dos tribunais de cada região. 
a) Para os candidatos que residem no mesmo foro jurídico do Sicoob 

Coopjustiça, apresentar as certidões emitidas pelos 1º, 2º, 3º, 4º e 7º 
ofícios de distribuição. Para os demais, apresentar as certidões da 
comarca de domicílio. 

b) A apresentação das certidões é dispensável quando se tratar de 
eleição de Conselheiro de Administração e Fiscal com mandato em 
vigor na cooperativa. 

VI. Certidão de regularidade eleitoral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE ELEGIBILIDADE (ANEXO I) 
 

 

 

 

Declaro para todos os fins de direito que como associado do Sicoob Coop-

justiça, estou apto a votar e a ser votado para cargos sociais de acordo 

com o art. 7º do Estatuto Social, e como candidato ao pleito de chapa 

completa declaro, também, minha condição de elegibilidade de acordo 

com o art. 51º da Lei nº 5.764/71 e art. 73º do Estatuto Social. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, ______ / ______ / ______. 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Requerimento de registro de chapa/candidatura 

 

 

 

À 

SICOOB Coopjustiça 

Diretoria Executiva  

Cidade – UF  

 

Assunto: Requerimento de registro de chapa/candidatura. 

1. Referimo-nos ao assunto em epígrafe para requerer o registro da chapa/candidatura para o 
Conselho de Administração do SICOOB Coopjustiça, composta pelos seguintes candidatos: 
 
a) ________________ (nome do candidato) – Presidente; 

b) ________________ (nome do candidato) – Vice-Presidente; 

c) ________________ (nome do candidato) – Conselheiro 

d) ________________ (nome do candidato) – Conselheiro; 

e) ________________ (nome do candidato) – Conselheiro; 

 

2. Apresentamos, anexados, os documentos dos candidatos inscritos requisitados na 
regulamentação aplicável, bem como as informações relacionadas a seguir: 
 

a) ____________ (nome completo do candidato): telefone e endereço eletrônico; 
b) ____________ (nome completo do candidato), telefone e endereço eletrônico; 
c) ____________ (nome completo do candidato): telefone e endereço eletrônico; 
d) ____________ (nome completo do candidato): telefone e endereço eletrônico; 
e) ____________ (nome completo do candidato): telefone e endereço eletrônico. 
 

3. Finalizando, mantemo-nos à disposição para oferecer outras informações julgadas necessárias 
para o exame do pleito. 

------------------------------- (UF), ______________ de __________. 

 

Atenciosamente, 

_____________________________________ 

(nome e assinatura de todos os inscritos na chapa/candidatos) 



 

 
 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
 

 

Eu, _______________________________________________________, 

associado do SICOOB Coopjustiça, matrícula nº _________, venho 

declarar minha anuência como candidato a Cargo Estatutário na 

cooperativa, em chapa completa inscrita ao pleito, que se realizará na 

Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de julho de 2020. 

  Declaro também que estou apto a exercer as funções inerentes 

ao cargo para o qual me candidato, de acordo com o previsto na 

Resolução nº 3.041, do Banco Central do Brasil, artigo 42 do Estatuto 

Social do SICOOB Coopjustiça e artigo 51 da Lei 5.764/71. 

  Estou ciente de que se for eleito, devo fornecer declaração de que 

preencho as condições para o exercício do cargo, autorização ao BACEN 

para ter acesso às minhas 3 (três) últimas Declarações de Rendimentos 

enviadas à Receita Federal e acesso a sistemas públicos de cadastro. 

 

Rio de Janeiro, ______ / ______ / ______. 

 

_________________________________________________ 

 


