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REGULAMENTO ELEITORAL
Apresentação
Princípios para eleições democráticas

PRINCÍPIOS PARA ELEIÇÕES DEMOCRÁTICAS
Artigo 1° – Complementarmente as disposições do Estatuto da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Empregados do Banrisul, a Legislação Cooperativa vigente, e as Regulamentações dos Órgãos do
Conselho Monetário Nacional, o processo eleitoral para o preenchimento dos cargos do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal da BANRICOOP, reger-se-á pelas disposições deste Regulamento Eleitoral.
Artigo 2º – As eleições serão democráticas, por maioria absoluta de votos e obedecerão aos seguintes
princípios:
I. Não utilização dos cargos de direção e fiscalização da sociedade, bem como de demais entidades
ligadas diretamente ou indiretamente ao cooperativismo, como instrumento eleitoral.
II. Respeito ao princípio da igualdade e liberdade cooperativista.
III. Instituição do princípio da quarentena para os candidatos.
IV. Conhecimento prévio desse Regulamento Eleitoral pelos associados.

Edição: 22/11/2009
REGULAMENTO ELEITORAL

Emissão:13/03/2018

Atualização:
Página 3 de 13

TÍTULO
CAPITULO
SEÇÃO

3
2
1

REGULAMENTO ELEITORAL
Processo Eleitoral
Requisitos e Exigibilidades para os Cargos

REQUISITOS PARA CANDIDATURAS DOS CONSELHEIROS
Artigo 1° – Para candidatar-se ao cargo de conselheiro de administração e/ou fiscal da Banricoop, o
interessado deverá atender aos requisitos apresentados a seguir:
I. Atender às condições básicas para ser eleito e poder exercer cargo de conselheiro de
administração e fiscal conforme requisitos legais, regulamentares e do Estatuto Social da
Banricoop.
II. Não possuir restrições cadastrais.
III. Ter disponibilidade de tempo para o cumprimento das responsabilidades e incumbências
estatutárias e regulamentares.
IV. Ter participado, ou comprometer-se em participar no prazo de até 90 (noventa dias) após a posse
do cargo para o qual foi eleito, de treinamento ou de programa de preparação para conselheiro,
ou apresentar experiência comprovada na área de atuação para a qual foi eleito.
DAS INELEGIBILIDADES
Artigo 2º – É inelegível aquele que:
I. Não tiver definitivamente aprovadas, pela respectiva assembleia geral ordinária, as suas contas
relativas ao exercício de cargo de administração na Banricoop.
II. Estiver impedido por lei especial.
III. Estiver ocupando cargo público de representação popular.
IV. Tenha vedação do art. 5º, parágrafo segundo do Estatuto Social da Cooperativa.
DA CAPACITAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
Artigo 3º – Para concorrer ao cargo de conselheiro de administração o candidato deverá atender a, pelo
menos, dois dos seguintes critérios de capacitação técnica:
I. Formação acadêmica de nível superior.
II. Formação técnica apropriada ao exercício do cargo de gestão.
III. Experiência comprovada na gestão de cooperativa de crédito.
IV. Experiência comprovada em gestão de instituição financeira.
Artigo 4º – Para concorrer ao cargo de conselheiro de fiscal da Banricoop, o candidato deverá atender a,
pelo menos, dois dos seguintes critérios de capacitação técnica:
I. Formação acadêmica de nível superior.
II. Formação técnica apropriada ao exercício do cargo.
III. Experiência comprovada na fiscalização de cooperativa de crédito.
IV. Experiência comprovada na fiscalização de instituições financeiras.
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REGULAMENTO ELEITORAL
Processo Eleitoral
Convocação das Eleições e Registro de Candidaturas

DA FORMA DE CONVOCAÇÃO
Artigo 1º – As eleições serão convocadas através do edital em que for convocada a Assembleia Geral, com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias corridos, contados da data de realização do pleito.
Parágrafo 1º - O edital de convocação deverá conter, além do estipulado no Estatuto Social, o prazo
para registro de chapas e de candidaturas individuais, além do horário de funcionamento da instituição para
este fim.
Parágrafo 2º - Cópia do edital a que se refere este Artigo deverá ser afixada na sede da Banricoop,
e publicada em meios de comunicação internos, nos termos deste Regimento Eleitoral e do Estatuto Social.
Parágrafo 3º - Cópia do Edital de convocação será devidamente encaminhada à Comissão Eleitoral.
DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS AOS CONSELHOS
Artigo 2º – A inscrição de candidatos aos cargos de conselheiros de administração ocorrerá unicamente
mediante formação de chapas.
Parágrafo Único – Não será aceito registro de chapa que não contenha a composição completa dos
membros, conforme o Estatuto Social.
Artigo 3º – A inscrição de candidatos aos cargos de conselheiros fiscais ocorrerá unicamente mediante
candidatura individual.
Artigo 4º – Não será recebido requerimento de registro de candidatura que contemple, concomitantemente,
candidatos a ambos os Conselhos ou candidatos já registrados em outra inscrição.
Artigo 5º – O registro de candidaturas será efetuado somente mediante apresentação completa da
documentação exigida, a seguir descrita:
I. Requerimento de registro de chapa preenchido e assinado por todos os candidatos conforme
modelo constante no item 3.4.1.1, para candidatos ao Conselho de Administração.
II. Requerimento de registro de candidatura individual preenchido e assinado pelo candidato
conforme modelo constante no item 3.4.1.2, para candidatos ao Conselho Fiscal.
III. Declaração individual dos candidatos devidamente assinada, conforme modelo constante no item
3.4.1.3.
IV. Formulário cadastral dos candidatos preenchido e assinado individualmente por todos os
candidatos, conforme modelo constante no item 3.4.1.4.
V. Currículo resumido dos candidatos, devidamente assinado.
VI. Autorização expressa dos candidatos para que a cooperativa tenha acesso a informações a seu
respeito, constantes de qualquer sistema público ou privado de cadastro.
VII. Comprovação, mediante documento com fé pública, das condições previstas nos Artigos 3º e 4º
do item 3.2.1 deste Regulamento.
DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
Artigo 6º - O requerimento de inscrição de chapa ou de candidatura individual deverá ser entregue a partir
do dia útil seguinte ao da publicação do Edital de Convocação da Assembleia, na Sede da Banricoop, no
horário entre 8h e 30min. e 17h e 30min., devidamente acompanhado da documentação prevista no Artigo 5º
desta Seção do Regulamento.
Parágrafo Único - As inscrições poderão ser feitas até 7 (sete) dias corridos antes da data da
Assembleia Geral.
Artigo 7º - Caso não haja registro de inscrição de candidaturas no período previsto no Artigo 6º, ou ainda, o
número suficiente de candidaturas, a Assembleia Geral indicará e elegerá por aclamação os cooperados para
preenchimento dos cargos disponíveis.
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REGULAMENTO ELEITORAL
Processo Eleitoral
Comissão Eleitoral

COMISSÃO ELEITORAL
Artigo 1º – O processo eleitoral, abrangendo registro de candidatos, impugnações, votação, proclamação de
resultados e julgamento de recursos competirá à Comissão Eleitoral.
Artigo 2º – A Comissão Eleitoral será eleita em Assembleia Geral sendo composta de 3 (três) membros
efetivos e igual número de suplentes, para um mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleitos.
Parágrafo 1º - Não poderão compor a Comissão Eleitoral os integrantes de órgãos sociais e os
candidatos a eles.
Parágrafo 2º - O membro da Comissão Eleitoral que, por qualquer motivo, perca o vínculo de
associação, perderá, automaticamente, seu cargo na respectiva Comissão Eleitoral sendo substituído pelo seu
suplente.
Parágrafo 3º - Em caso de vacância do cargo, os membros efetivos da Comissão Eleitoral serão
substituídos pelos suplentes, obedecida a ordem decrescente de tempo de associação.
Parágrafo 4º - Na hipótese de vacância que impossibilite o seu funcionamento deverá ser realizada
eleição para preenchimento dos cargos vagos na primeira assembleia geral que se realizar.
Parágrafo 5º - Em quaisquer casos de substituição, os substitutos exercerão o cargo somente até o
final do mandato de seus antecessores.
Artigo 3º – Compete à Comissão Eleitoral:
I. Validar o registro de inscrições de chapas e candidaturas individuais.
II. Recusar o registro de candidato que não atenda às exigências legais, normativas, do Estatuto
Social e deste Regulamento para o exercício de cargos social.
III. Apreciar e deliberar sobre os pedidos de impugnação de candidaturas, cabendo recurso apenas à
Assembleia Geral.
IV. Publicar a nominata e o perfil dos candidatos concorrentes às eleições.
V. Estipular o tempo de votação conforme previsto neste regulamento.
VI. Coordenar a eleição durante a Assembleia Geral, podendo nomear fiscais e mesários para auxílio
no trabalho.
VII. Zelar pela normalidade e transparência da votação, decidindo sumariamente todas as questões
pertinentes.
VIII. Apurar e proclamar o resultado das eleições.
IX. Elaborar ata de todas as reuniões, trabalhos, decisões e resultados apresentados.
Artigo 4º – É vedado aos membros da Comissão Eleitoral participar de propaganda eleitoral para qualquer
candidato.
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REGULAMENTO ELEITORAL
Processo Eleitoral
Votação

VOTAÇÃO
Artigo 1º
I.
II.
III.

– O processo de votação obedecerá às seguintes condições:
O voto será secreto.
A votação será pela ordem de chegada.
É vedado o voto por procuração.

Artigo 2º – A Comissão Eleitoral constituirá quantas mesas eleitorais julgar necessárias para o processo de
eleição, nomeando para tanto, membros que componham as mesas.
Parágrafo Único - É vedada a participação de candidatos nas mesas eleitorais.
Artigo 3º – Sempre que houver inscrição de mais de uma chapa para o Conselho de Administração ou mais
de um candidato para o Conselho Fiscal, será obrigatória a votação secreta.
Parágrafo 1º - A votação ocorrerá em separado para os órgãos sociais, devendo ser disponibilizado
voto para as chapas do Conselho de Administração e voto para os candidatos ao Conselho Fiscal.
Parágrafo 2º - Deverá estar afixado, em lugar visível aos votantes, a listagem das chapas
concorrentes ao Conselho de Administração, com o nome dos respectivos integrantes, bem como os nomes
dos candidatos ao Conselho Fiscal.
Parágrafo 3º - Havendo inscrição de chapa única para o Conselho de Administração ou de candidato
único para o Conselho Fiscal, a votação ocorrerá por aclamação.
Artigo 4º – A votação poderá ser realizada por meio de cédulas em papel ou através de urnas eletrônicas
cedidas pelo TRE - Tribunal Regional Eleitoral.
Parágrafo Único – No caso de votação por meio de cédulas, estas deverão ser rubricadas por, no
mínimo, dois membros da Comissão Eleitoral e/ou fiscais designados por ela.
Artigo 5º – Sempre que houver inscrição de mais de uma chapa para o Conselho de Administração e/ou
mais de um candidato para o Conselho Fiscal, o tempo de votação será de, no mínimo, 6 (seis) horas, e, no
máximo, de 12 (doze) horas, ininterruptas.
Parágrafo Único – O tempo de votação será estabelecido pela Comissão Eleitoral e publicado
juntamente com a divulgação da nominata dos candidatos, até um dia útil após o término do período de
inscrições de candidaturas.
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REGULAMENTO ELEITORAL
Processo Eleitoral
Apuração dos Resultados

APURAÇÃO DOS RESULTADOS
Artigo 1º – Observadas as disposições legais, estatutárias e deste Regulamento, o cooperado poderá votar
desde que compareça pessoalmente ao local de votação, seu nome conste da lista de votantes e não haja
dúvida quanto a sua identificação.
Parágrafo 1º - Se, por qualquer razão, o nome do cooperado não constar na lista de votantes e a
Comissão Eleitoral constatar que é legítimo o seu direito de votar, este será admitido a votar, acrescentandose seu nome no final da lista.
Parágrafo 2º - Cada eleitor deverá assinar a lista de votantes antes do ato de votar.
Artigo 2º – Findo o prazo de votação, a Comissão Eleitoral procederá à apuração dos votos.
Parágrafo 1º – A Comissão Eleitoral poderá valer-se de fiscais, mesários e outros membros
convidados por ela para realizar a apuração dos votos.
Parágrafo 2º – O voto será considerado nulo quando não for possível a identificação da intenção do
voto ou quando ficar expressa a sua nulidade pelo eleitor.
Parágrafo 3º – A Comissão Eleitoral julgará os votos em que houver dúvida quanto à apuração.
Parágrafo 4º – A eleição será anulada se a soma dos votos for inferior a 90% (noventa por cento)
do total de cooperados arrolados na lista de votantes.
Artigo 3º – Será considerada vencedora a chapa concorrente ao Conselho de Administração que obtiver
maior número de votos.
Artigo 4º – Havendo empate entre as chapas concorrentes ao Conselho de Administração, deverá ser
realizada nova assembleia, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos.
Artigo 5º – Serão considerados eleitos como membros efetivos do Conselho Fiscal, os 3 (três) candidatos
mais votados, e, como suplentes os 3 (três) seguintes.
Parágrafo Único – Havendo empate, serão considerados os seguintes critérios de desempate:
I.
Maior tempo de associação à Cooperativa.
II.
Ordem decrescente de idade.
Artigo 6º – A Comissão Eleitoral proclamará os resultados da apuração e entregará a respectiva ata de
registro ao Conselho de Administração.
Artigo 7º – O resultado da eleição e a nominata dos eleitos com seus respectivos cargos serão lavrados em
ata da Assembleia Geral valendo como documento comprobatório da mesma.
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REGULAMENTO ELEITORAL
Dos Eleitos
Documentação e Posse

DOCUMENTAÇÃO E POSSE
Artigo 1º – A partir da proclamação do resultado da eleição os eleitos deverão estar disponíveis para
assumir os respectivos cargos, devendo fornecer tempestivamente quaisquer informações e documentos para
atendimento às exigências legais, normativas, estatutárias e deste Regulamento.
Artigo 2º – A posse dos eleitos ocorrerá após a homologação dos seus nomes pelo Banco Central do Brasil.
Artigo 3º – O Conselho de Administração em exercício comunicará os eleitos da homologação que trata o
Artigo 2º e promoverá solenidade de transmissão de cargos em até 15 (quinze) dias úteis.
Artigo 4º – O Conselho de Administração em exercício obriga-se a repassar aos novos eleitos, todas as
informações da Cooperativa necessárias à efetividade de atuação do órgão, incluindo:
I. Informações históricas.
II. Estrutura atual e processos.
III. Situação dos sistemas informatizados.
IV. Planejamento estratégico.
V. Situação econômico-financeira detalhada.
VI. Informações sobre os órgãos reguladores e fiscalizadores.
VII. Regras de funcionamento.
VIII. Atas de assembleias e dos órgãos sociais.
IX. Pareceres do Conselho Fiscal e das auditorias.
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REGULAMENTO ELEITORAL
Modelos de Documentos
Registro de Candidaturas – Modelos de Documentos
Requerimento registro de chapa

Modelo de requerimento de registro de chapa concorrente ao Conselho de Administração.
À
BANRICOOP - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Banrisul

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA
De acordo com o Regulamento Eleitoral da BANRICOOP, requeremos a inscrição da CHAPA candidata ao
Órgão Estatutário CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, para as eleições que ocorrerão na Assembléia Geral
_______________(ordinária/extraordinária) a realizar-se em ___ de ______________ de 20___, composta
pelos seguintes membros.
Órgão Estatutário
Cargo
Conselheiro de Administração

Conselheiro de Administração

Conselheiro de Administração

Conselheiro de Administração

Conselheiro de Administração

Conselheiro de Administração

Conselheiro de Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Membros candidatos
Assinatura:
Nome:
Assinatura:
Nome:
Assinatura:
Nome:
Assinatura:
Nome:
Assinatura:
Nome:
Assinatura:
Nome:
Assinatura:
Nome:

Porto Alegre, _____ de _________________ de 20___.
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REGULAMENTO ELEITORAL
Modelos de Documentos
Registro de Candidaturas – Modelos de Documentos
Requerimento de registro de candidatura individual

Modelo de requerimento de registro de candidatura individual ao Conselho Fiscal.

À
BANRICOOP - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Banrisul

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL
De acordo com o Regulamento Eleitoral da BANRICOOP, venho requer a minha inscrição como candidato ao
Órgão Estatutário CONSELHO FISCAL, para as eleições que ocorrerão na Assembléia Geral
_______________ (ordinária/extraordinária) a realizar-se em ___ de ______________ de 20____.

Assinatura:
Nome:

Porto Alegre, _____ de _________________ de 20___.
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REGULAMENTO ELEITORAL
Modelos de Documentos
Registro de Candidaturas – Modelos de Documentos
Declaração de Candidato

Modelo de declaração de candidato.
DECLARAÇÃO DE CANDIDATO
O abaixo subscritor, candidato ao cargo de _____________________________________ da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Banrisul – BANRICOOP, declara que:
1. tem reputação ilibada;
2. é residente no País;
3. não está impedido por lei especial, nem foi 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 foi condenado à pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
4. não está declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de conselheiro de
administração, de diretor ou de sócio-gerente em cooperativas de crédito ou em outras
instituições sujeitas à autorização, ao controle e à fiscalização de órgãos e de entidades da
administração pública direta e indireta, incluídas as entidades de previdência complementar, as
sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização e as companhias abertas;
5. não responde, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, por pendências
relativas a protesto de títulos, a cobranças judiciais, a emissão de cheques sem fundos, a
inadimplemento de obrigações e a outras ocorrências ou circunstâncias análogas;
6. não está declarado falido ou insolvente, nem participou da administração ou controlou firma ou
sociedade concordatária ou insolvente;
7. não apresenta qualquer irregularidade no setor público (Cadin);
8. preenche o(s) seguinte(s) critério(s) de capacitação:
( ) formação acadêmica de nível superior;
( ) formação técnica apropriada ao exercício do cargo;
( ) experiência comprovada na gestão de cooperativas de crédito;
( ) experiência comprovada em gestão de instituições financeiras;
( ) experiência comprovada na fiscalização de cooperativa de crédito;
( ) experiência comprovada na fiscalização de instituições financeiras.
9. compromete-se a participar de eventuais cursos/treinamentos que sejam indicados ou
promovidos pela Banricoop;
10. atende todos os requisitos legais, estatutários e regulamentares para concorrer ao cargo eletivo
ao qual é candidato;
11. assume integral responsabilidade pela fidelidade das declarações ora prestadas, ficando, desde
já, a Cooperativa autorizada, dentro dos limites legais, a fazer uso das informações; e,
12. autoriza a Banricoop a ter acesso a informações a seu respeito, constantes de qualquer sistema
público ou privado de cadastro e informações

___________________, ____de___________________de 20____

Assinatura:_____________________________________________
Nome:
CPF:
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REGULAMENTO ELEITORAL
Modelos de Documentos
Registro de Candidaturas – Modelos de Documentos
Formulário Cadastral

Modelo de formulário cadastral.

FORMULÁRIO CADASTRAL
Identificação da Instituição
Denominação:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL
Órgão Estatutário:

Identificação do Candidato
Nome Completo:
Filiação:
Nacionalidade:

Local de Nascimento:

Data de Nascimento:

Sexo:

Profissão:

Estado Civil:

Regime de Casamento:

Nome do Cônjuge ou companheiro(a):
Carteira de Identidade:
Nº:

Data de Expedição:

CPF:

Órgão Expedidor:

Título Eleitoral:

Outro Documento: Carteira de Motorista ou Carteira de Trabalho ou Certificado de Reservista ou Passaporte:
(informe qual o documento)
Endereço Residencial: (rua, avenida, praça):
Bairro:

Cidade:

CEP:

Cód. Área/Fone residencial:

Cód. Área/Fone Celular:

Cód. Área/Fone comercial:

UF:

Endereço Comercial Completo:
Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Declarações:
Declaro, para fins de candidatura a membro de órgão social estatutário da Banricoop, que:
a) preencho as condições e requisitos estabelecidos na legislação e na regulamentação em vigor para o exercício do
cargo para o qual sou candidato;
b) assumo integral responsabilidade pela fidelidade das informações e declarações ora prestadas, ficando desde já a
Banricoop autorizada, dentro dos limites legais e em juízo ou fora dele, a fazer uso das mesmas;
c) conheço integralmente o Estatuto Social e o Regulamento Eleitoral da Banricoop, aceitando todos os seus termos;
d) caso eleito, assumirei o cargo postulado e exercerei as funções relativas ao mesmo durante o respectivo mandato.
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