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REGULAMENTO ELEITORAL CENTRAL SICOOB UNIMAIS 

TÍTULO I 

DO OBJETIVO 

Art. 1º Este Regulamento Eleitoral tem como objetivo disciplinar a organização 

e a condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos do Conselho 

de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, de forma 

complementar ao Estatuto Social e em consonância à legislação em vigor. 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL DO PROCESSO ELEITORAL 

CAPÍTULO I 

DO INÍCIO DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 2° O processo de eleição dos membros de governança da Central Sicoob 

UniMais obedecerá o término do mandato dos membros eleitos, sendo que do 

Conselho de Administração e Diretoria Executiva tem periodicidade a cada 4 

(quatro) anos e Conselho Fiscal a cada 2 (dois) anos, ou em condições de 

vacância dos cargos conforme definições previstas em Estatuto Social.  

Art. 3° No primeiro mês do ano eletivo, cabe ao Conselho de Administração da 

Central Sicoob UniMais definir a data para a realização da Assembleia Geral 

que não poderá ultrapassar os 4 (quatro) primeiros meses do exercício social, 

em conformidade a Lei Complementar 130/2009. 

Art.4° Após a definição de data da Assembleia, em até 20 (vinte) dias, deverá 

ser encaminhado comunicado às Cooperativas Filiadas ao Sicoob UniMais, 

divulgando o calendário eleitoral com todos as informações do processo 

eleitoral, dentre as quais:  
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I. data, horário e local da votação previstos; 
 

II. prazo para registro de candidaturas; 
 

III. documentação exigida para os candidatos; 
 

Parágrafo único. Para garantir a efetiva publicidade do processo eleitoral, o 

comunicado disposto no caput será disponibilizado, por meio digital, às 

Cooperativas Singulares Filiadas ao Sicoob UniMais. 

Art. 5º A Assembleia Geral Ordinária será convocada na forma do Estatuto 

Social e da legislação em vigor. 

Art. 6° Após a publicação do edital de convocação da Assembleia em Jornal de 

Grande Circularização e no sítio eletrônico da Central, o documento será afixado 

nos locais mais frequentados da Central e enviada cópia eletrônica do 

documento às cooperativas singulares para conhecimento e eventuais 

providências. 

CAPÍTULO II 

DA CANDIDATURA E ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 7º O processo eleitoral para ocupação dos cargos do Conselho de 

Administração será realizado por meio de indicação dos membros 

representantes nas cooperativas Filiadas. 

§ 1º Cada cooperativa singular deverá indicar 01 (um) membro efetivo e 

01 (um) membro suplente para representá-la no Conselho de 

Administração da Central. 

§ 2º Os membros indicados pelas cooperativas filiadas deverão ter seus 

nomes aprovados nas reuniões de Conselho de Administração de suas 
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respectivas cooperativas singulares, com registro em Ata, devidamente 

formalizadas por ocasião da realização da Assembleia Geral Ordinária. 

 

§ 3º Os indicados deverão apresentar, até o dia da Assembleia Geral 

Ordinária, cópia da Ata do Conselho de Administração devidamente 

assinada, constando a indicação dos seus respectivos nomes ao cargo 

pleiteado. 

Art. 8º Após a eleição em Assembleia, conforme determinado em Estatuto Social 

deverão ser escolhidos, entre os membros eleitos, o Presidente e o Vice-

presidente do Conselho de Administração.  

 

CAPÍTULO III 

DA CANDIDATURA PARA O CONSELHO FISCAL 

Art. 9° A candidatura para o Conselho Fiscal será individual, obedecendo ao 

prazo de registro de candidaturas disposto no comunicado citado no art. 4º deste 

Regulamento Eleitoral. 

§ 1º Caso não ocorra o registro de no mínimo 6 (seis) candidatos durante 

o prazo de registro de candidaturas, a indicação de candidatos poderá 

ser realizada durante a Assembleia Geral Ordinária, antes do início da 

votação. 

§ 2º Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o candidato 

inscrito durante a Assembleia Geral Ordinária deverá apresentar a 

documentação exigida em até 48 (quarenta e oito) horas à equipe técnica 

responsável pela análise do processo eleitoral, designada pelo Comitê 

Executivo da Central, para que possa fazer as avaliações conforme 

exigências dispostas no Sisorf – Título 05, Capítulo 07 – Eleição.  
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§ 3º Deverá ser observada a rotatividade dos membros do Conselho 

Fiscal entre as cooperativas filiadas, notando-se o disposto no Estatuto 

Social, onde a cada eleição, serão obrigatoriamente, substituídos 2 (dois) 

membros do Conselho Fiscal, sendo 1 (um) efetivo e 1 (um) suplente. 

§ 4º Os membros indicados pelas cooperativas filiadas deverão ter seus 

nomes aprovados nas reuniões de Conselho de Administração de suas 

respectivas cooperativas singulares, com registro em Ata, devidamente 

formalizadas por ocasião da realização da Assembleia Geral Ordinária. 

 

§ 5º Os indicados deverão apresentar, até o dia da Assembleia Geral 

Ordinária, cópia da Ata do Conselho de Administração devidamente 

assinada, constando a indicação dos seus respectivos nomes ao cargo 

pleiteado. 

 

CAPÍTULO IV 

DA CANDIDATURA PARA A DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 10° A eleição para Diretoria Executiva deverá ocorrer na primeira reunião do 

Conselho de Administração após a realização da Assembleia Geral Ordinária, 

podendo haver, a critério do Conselho de Administração, a recondução ao cargo. 

Art. 11º Os membros da Diretoria Executiva não poderão ser oriundos do 

Conselho de Administração. 

CAPÍTULO V 

DA DESIGNAÇÃO DE DELEGADOS 

Art. 12º Nas Assembleias Gerais cada cooperativa singular deverá indicar 01 

(um) delegado para representá-la no Conselho de Administração da Central e 
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credenciado pela respectiva administração, o qual não terá direito a mais de 1 

(um) voto. 

§ 1º Os membros indicados pelas cooperativas filiadas deverão ter seus 

nomes aprovados nas reuniões de Conselho de Administração de suas 

respectivas cooperativas singulares, com registro em Ata, devidamente 

formalizadas por ocasião da realização da Assembleia Geral Ordinária. 

 

Art. 13º As Assembleias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas 

as matérias que, nos termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de 

decisão da assembleia geral. 

Art. 14º Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão 

participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo. 

I. prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de 

parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

        a) relatório da gestão; 

        b) balanço; 

        c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da 

insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade 

e o parecer do Conselho Fiscal. 

II. destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da 

insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 

sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os 

Fundos Obrigatórios; 

III. eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho 

Fiscal e de outros, quando for o caso; 
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IV. quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e 

cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou 

da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

Art. 15º As eleições reguladas pelo presente regimento observarão aos 

princípios da igualdade e da liberdade de manifestação, podendo nela votar 

todos os delegados indicados pelas cooperativas filiadas que no momento da 

eleição estiverem em dia com suas obrigações estatutárias.  

Art. 16º Deve-se também observar os pré-requisitos para candidatura ao cargo 

de delegado: 

I. ter maioridade civil e ser conselheiro de administração da Cooperativa 

Singular representante com pelo menos 30 (trinta) dias úteis contados 

até a data de publicação do edital de convocação. 

II. estar em dia com os deveres estatutários e atender às mesmas 

condições de ocupação para cargos estatutários; 

III. não exercer cargo público eletivo; 

IV. não estar inadimplente quanto ao pagamento das taxas 

administrativas ou quanto ao pagamento de suas operações de crédito 

tomadas junto a cooperativa representante; 

V. ter disponibilidade para o exercício do cargo;  

VI. não  estar em atraso quanto à integralização de capital na cooperativa 

a qual representa. 

 

Parágrafo Único: Considera-se devidamente associada a cooperativa filiada 

cuja associação tiver sido aprovada pelo Conselho de Administração da Central 

Sicoob UniMais com registro em ata devidamente formalizada, que tenha aberto 

sua conta-corrente com formalização dos documentos previstos na Resolução 
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2.025/93 e Lei 5.764/71 e tenha integralizado o capital mínimo estabelecido pelo 

Conselho de Administração. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS NOS ÓRGÃOS 

ESTATUTÁRIOS E DOS CANDIDATOS 

 

Art. 17º – Para compor os cargos nos órgãos Estatutários os candidatos deverão 

cumprir as condições previstas na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário 

Nacional, Estatuto Social, Política de Sucessão do Sistema Sicoob UniMais e 

deste regimento eleitoral. 

Art. 18º São condições para o exercício dos cargos estatutários da Central, sem 

prejuízo de outras previstas em leis ou normas aplicadas às cooperativas de 

crédito:  

 

I. ser associado pessoa natural de cooperativa singular filiada, exceto os 

diretores executivos;  

II. ter reputação ilibada;  

III. não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de 

cargos de conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de 

diretor ou de sócio-administrador nas instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou 

em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, 

sociedades de capitalização, companhias abertas ou entidades 

sujeitas à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários;  

IV. não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou 

administrador, por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de 
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cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras 

ocorrências ou circunstâncias análogas;  

V. não estar declarado falido ou insolvente;  

VI. não ter controlado ou administrado, nos 2 (dois) anos que antecedem 

a eleição, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, 

liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial;  

VII. não participar da administração ou deter 5% (cinco por cento) ou mais 

do capital de empresas de fomento mercantil ou de outras instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil, com exceção de cooperativa de crédito;  

VIII. ser residente no País;  

IX. 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;  

X. não responder, nem qualquer sociedade da qual tenha sido 

controlador ou administrador à época dos fatos, por processo crime, 

inquérito policial e outras ocorrências ou circunstâncias análogas;  

XI. não responder por processo judicial ou administrativo que tenha 

relação com o Sistema Financeiro Nacional e outras ocorrências ou 

circunstâncias análogas;  

XII. possuir capacitação técnica compatível com as atribuições do cargo, 

conforme política de sucessão de administradores, comprovada com 

base na formação acadêmica, experiência profissional ou em outros 

quesitos julgados relevantes, por intermédio de documentos e 

declaração firmada pela cooperativa, a qual será dispensada nos 

casos de reeleição de membro com mandato em vigor no órgão para 

o qual foi eleito na própria Central;  
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XIII. não estar em exercício de cargo público eletivo. 

 

§ 1°: Nos casos dos eleitos que não atendam às condições previstas nas 

alíneas “V” e “VI” do item anterior, o Banco Central do Brasil poderá analisar 

a situação individual dos pretendentes, com vistas a avaliar a possibilidade 

de aprovação de seus nomes. 

§ 2°: Para avaliar o cumprimento, pelo eleito, do requisito de reputação 

ilibada, o Banco Central do Brasil poderá levar em conta as seguintes 

situações e ocorrências: 

a) processo crime ou inquérito policial a que esteja respondendo o eleito 

ou qualquer sociedade de que seja ou tenha sido, à época dos fatos, 

controlador ou administrador; 

 

b) processo judicial ou administrativo que tenha relação com o Sistema 

Financeiro Nacional; 

 

c) outras situações, ocorrências ou circunstâncias análogas julgadas 

relevantes pelo Banco Central do Brasil. 

  
§ 3°: Na análise quanto aos parâmetros estipulados no item anterior, o Banco 

Central do Brasil considerará as circunstâncias de cada caso, bem como o 

contexto em que ocorrer a eleição dos pretendentes, com vistas a avaliar a 

possibilidade de aceitar ou recusar seus nomes, tendo em vista o interesse 

público.  

 

Art. 19º Não poderão compor o Conselho de Administração e/ou a Diretoria 

Executiva e/ou o Conselho Fiscal os parentes entre si até 2º (segundo) grau, em 

linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, bem como cônjuges e 

companheiros.  
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Art. 20º Deve ser publicada declaração de propósitos, com vistas ao exercício 

de cargos de conselheiro de administração, de diretor executivo, em 

conformidade a Resolução 4122, no caso das cooperativas de crédito plenas, 

em relação aos eleitos ou aos nomeados, cujos nomes não tenham sido 

anteriormente aprovados pelo Banco Central do Brasil para o exercício de tais 

cargos nas referidas instituições. 

 

Art. 21º Nenhuma cooperativa singular filiada poderá participar do Conselho de 

Administração com mais de 1 (um) representante efetivo e 1 (um) suplente.  

 

Art. 22º Os membros do Conselho de Administração deverão ser ocupantes de 

cargo eletivo da cooperativa singular filiada.  

 

Art. 23º Os membros dos órgãos de administração e do Conselho Fiscal, bem 

como o liquidante, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas 

para efeito de responsabilidade criminal. 

 

CAPÍTULO VII 

DO REGISTRO DA CANDIDATURA 

Art. 24º Em até 30 (trinta) dias antes da Assembleia a Cooperativa Singular 

deverá indicar os nomes dos membros a serem eleitos como seus 

representantes, para que a equipe técnica responsável pela análise do processo 

eleitoral, designada pelo Comitê Executivo da Central, possa dar andamento nas 

pesquisas exigidas pelo Órgão Regulador conforme previsto no art. 18 que 

dispõe sobre as condições para exercício ao cargo.  

Art. 25º O pedido para registro de candidatura aos cargos do Conselho de 

Administração e de Conselho Fiscal será feito em formulário apropriado que 
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deverá ser preenchido e assinado pelo candidato, em exercício, da respectiva 

cooperativa que represente.  

 § 1º O formulário disposto no caput deste artigo deverá ser entregue em até 

20 (vinte) dias antes da Assembleia, para as verificações competentes; 

§ 2º A equipe técnica responsável pela análise do processo eleitoral, ao 

verificar que a documentação está incompleta ou apresenta falhas de 

formalização, notificará os candidatos para regularizarem a falha apontada.  

 

CAPÍTULO VIII 

DA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA 

Art. 26º Poderão ser recusadas as candidaturas quando os candidatos não 

preencherem as condições para o exercício de cargos em órgãos estatutárias 

previstos no art. 18 deste regimento, bem como no Estatuto Social e/ou 

Legislação Vigente.  

 

Art. 27º A equipe técnica responsável pela análise do processo eleitoral ao 

constatar que o candidato indicado não preenche as condições para o exercício 

do cargo comunicará o candidato e o Presidente da cooperativa Singular o qual 

representa para que providenciem a substituição do candidato impugnado.  

 

CAPÍTULO IX 

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Art. 28º O candidato impugnado poderá contestar a impugnação, por meio da 

interposição de recurso transcrevendo as razões de fato e de direito e com os 

devidos documentos comprobatórios. 
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Art. 29º A Assembleia Geral Ordinária, previamente à votação, julgará o recurso 

interposto, como última instância e decidirá com base nos fundamentos fáticos 

e legais sobre o caso, permitindo ou proibindo a participação do candidato 

impugnado na eleição.  

 

CAPÍTULO X 

DA RENÚNCIA DA CANDIDATURA 

Art. 30º Não será considerada a renúncia de qualquer candidato antes da 

eleição. 

 

CAPÍTULO XI 

DA CÉDULA E LOCAL DE VOTAÇÃO 

Art. 31º A cédula de votação apresentará o nome dos candidatos e, à frente dos 

nomes, um retângulo para que possa ser assinalado o voto. 

Art. 32º A cédula de votação será confeccionada em papel branco, opaco, pouco 

absorvente, em tinta preta e tipos uniformes, que ao ser dobrada resguardará o 

sigilo de voto, sem que seja necessária a utilização de cola para fechá-la. 

Art. 33º As cédulas apresentarão o carimbo oficial da Central garantindo assim 

a autenticidade da cédula. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO DOS VOTOS 
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Art. 34º Em regra, a votação será aberta ou por aclamação, mas a Assembleia 

Geral poderá optar pelo voto secreto. 

Art. 35º Cada cooperativa filiada presente só terá direito a 01 (um) voto em cada 

uma das deliberações abertas.  

Art. 36º A apuração dos votos será instalada imediatamente após o 

encerramento da votação. 

Art. 37º Finda a apuração, os técnicos responsáveis pela análise do processo 

eleitoral da Central deverão mencionar obrigatoriamente à Assembleia Geral o 

resultado da apuração, especificando: 

 

a) número de associados e/ou delegados com direito a voto; 

b) cédulas apuradas; 

c) votos atribuídos a cada candidato registrado; 

d) votos em branco;  

e) votos nulos; 

f) número total de associados e/ou delegados que votaram; 

g) resultado geral da apuração; 

h) resumo de eventuais protestos; 

i) proclamação dos eleitos. 

 

Art. 38º Serão considerados vencedores os candidatos que alcançarem a 

maioria de votos válidos. 

Art. 39º Havendo empate, caso não haja desistência da candidatura de um dos 

participantes, será considerado vencedor o candidato com maior tempo de 

filiação como cooperado da cooperativa representada. 



 

14 
 

Art. 40º Persistindo o empate será considerado o vencedor o candidato com 

mais idade, nos termos do Tribunal Regional Eleitoral. 

 

CAPÍTULO XIII 

EXIGÊNCIAS CONDUÇÃO AO CARGO DOS MEMBROS ELEITOS 

Art. 41º Durante o exercício do cargo os membros eleitos e empossados 

deverão manter as condições de condução ao cargo conforme disposto no Art. 

18 deste regimento eleitoral, bem como Estatuto Social e Legislação vigente. 

Art. 42º Deverão realizar os cursos sistêmicos e/ou internos oferecidos pela 

Cooperativa Central em até 06 meses após a posse ao cargo designado.  

Art. 43º Em conformidade a Política de Sucessão do Sistema Sicoob UniMais, 

os membros eleitos e empossados deverão participar ativamente do plano de 

sucessão previsto pelo Sistema Sicoob, que tem como objetivo aperfeiçoar e 

adquirir competências e conhecimentos necessários para a condução do cargo 

no qual foi eleito.  

CAPÍTULO XIV 

PERDA DO MANDATO E/OU VACÂNCIA DOS MEMBROS ELEITOS 

Art. 44º O membro de Conselho de Administração ou Fiscal da Central, eleito 

pela Assembleia Geral que, por qualquer motivo, não mais integrar, de forma 

definitiva, os órgãos de administração ou o Conselho Fiscal da respectiva 

cooperativa singular filiada, perderá automaticamente o cargo na Central. 

Parágrafo Único: No caso de perda de representatividade conforme caput deste 

artigo, a cooperativa filiada deverá aprovar outro representante, com registro em 

ata do seu Conselho de Administração, apresentando ao Conselho de 

Administração da Central Sicoob UniMais: 
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I. Ofício contendo exposição de motivos para a substituição do 

Conselheiro;  

II. Cópia da Ata do Conselho de Administração que indicou seu novo 

representante, devidamente assinada por seus representantes legais;  

III. Formulário de candidatura previsto neste Regimento Eleitoral, 

devidamente preenchido para verificação de conformidade das 

condições para preenchimento aos cargos em órgão estatutários. 

 

Art. 45º Para substituição do membro que se desligou do órgão estatutário, 

deverão ser observadas as normas estatutárias e regulamentares aplicáveis 

dispostas neste regimento eleitoral. 

Art. 46º No caso de pedido de demissão/desfiliação do quadro de associados da 

Cooperativa Central, os membros dos órgãos Estatutários que representam essa 

cooperativa perderão o cargo na data de protocolo de recebimento do ofício. 

 

Art. 47º No caso de filiação de nova Cooperativa Singular, a Cooperativa 

somente terá assento junto ao Conselho de Administração após ter obtido 

autorização de filiação e uso da marca Sicoob UniMais e após aprovação pelo 

Banco Central do Brasil. Neste caso, não deve ocorrer eleição na central, pois o 

Bacen teria que aprovar os nomes 

 

CAPÍTULO XV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 48º Casos omissos neste Regulamento, que possam impactar 

significativamente o processo eleitoral, deverão ser apreciados pela Assembleia 

Geral.  
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Art. 49º  Este Regulamento foi aprovado na Assembleia Geral Extraordinária do 

dia 28/04/2020 e entra em vigor na data de publicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


