DECLARAÇÃO DE CANDIDATO
Eu, ___________________________________________________ inscrito no
CPF/MF sob nº: _________________________, DECLARO, para fins de candidatura ao
cargo de _______________________________________ na BANRICOOP:
a) ter reputação ilibada;
b) ser residente no Brasil;
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;
d) não estar declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de
conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor ou de sócioadministrador em 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;
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;
f) não estar declarado falido ou insolvente;
g) não ter controlado ou administrado, nos dois anos que antecedem a
eleição, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência,
liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial.
ASSUMO integral responsabilidade pela fidelidade das declarações ora prestadas –
ficando o Banco Central do Brasil, caso eleito, desde já, autorizado a delas fazer o uso
que lhe aprouver, nos limites legais, em juízo ou fora dele – e ESTOU CIENTE de que a
falsidade nas declarações ou a omissão de informações poderá acarretar o indeferimento
do pleito ou a posterior revisão da decisão de aprovação, conforme previsto no art. 5º,
inciso II, e no art. 8º, inciso III, da Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, bem
como configurar crime, sujeito à aplicação de sanções legais e regulamentares.

_______________________ , ____ de___________________de 202___.
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