
REGISTRO DE CHAPAS E CANDIDATOS 
 
O pedido de registro de candidaturas será feito em requerimento apropriado, 
fornecido pela Cooperativa e será entregue à Comissão Eleitoral até 15 (quinze) 
dias úteis antes da realização da Assembleia Geral Ordinária Observando-se: 
 
 
 Para o Conselho de Administração: 

 
O registro das chapas concorrentes será aceito mediante requerimento, com todos 
os cargos definidos, assinados pelos candidatos e por 5 (cinco) outros cooperados 
em situação regular, na condição de apresentantes da chapa. 
 
 Para o Conselho Fiscal: 

 
O registro da inscrição dar-se á por requerimento individual. 
 
 Documentos necessários:  

 
1 - Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço; 

 
2 - Cópia completa da última declaração de bens (Imposto de Renda), ou de 
relação de bens que o candidato possua na data do pedido de registro de 
candidatura; 

 
3 - Certidão negativa de ações civis, fornecida pelos Cartórios Distribuidores 
Estadual e Federal da Comarca em que tenha domicílio ou residência, nos último 
05 (cinco) anos;   

 
4 - Certidão negativa de protesto de título, dos Cartórios da cidade;  

 
5 - Certidão negativa dos feitos criminais Estadual e Federal, onde conste a 
inexistência de ações penais contra o candidato;  

 
6 - Declaração de próprio punho de que não é pessoa impedida por lei e não se 
enquadra nas inelegibilidades para o cargo; 

 
7 - Declaração informativa de que dispõe de tempo para dedicar-se às atividades 
da Cooperativa, contendo compromisso de que, se eleito e homologado o seu 
nome pelo órgão oficial competente, assumirá e exercerá o respectivo mandato;  

 
8 – Declaração informativa de que ingressou no quadro de cooperados no mínimo 
há 01 (um) ano;  

 
9 – Currículo;  

 
10 – Cópias de documentos (certificados, atestados, declarações etc.) que 
atestem a real capacitação técnica para o exercício da função de Conselheiro; 

 



 A Comissão Eleitoral, ao apreciar o pedido de registro de candidatura, 
recusará o registro quando:  

 
1 - O pedido não estiver acompanhado dos documentos previstos neste 
Regulamento Eleitoral. 

 
2 - Em diligência, constatar que o candidato se enquadra em alguma das causas 
impeditivas de eleição, especialmente por violação da legislação em vigor, do 
Estatuto Social e do Regimento Interno. 
 
 Sobre as certidões: 

 
Certidão negativa de ações civis e feitos criminais estadual são emitidas no 
Fórum, o requerente deverá comparecer pessoalmente, portando RG e CPF e 
fazer a solicitação. Prazo para ficarem prontas - 03 dias úteis ou ainda pelo site: 
 
https://esaj.tjms.jus.br/cpopg5/open.do  
 
CND Receita Federal: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atspo/certidao/cndconjuntainter/infor
manicertidao.asp?tipo=2  

Certidão da Justiça Federal Civil e Criminal: 
http://web.trf3.jus.br/certidao/certidao/solicitar  

 
As certidões negativas de protesto de títulos são emitidas nos cartórios: 

1º Ofício – R. 7 de Setembro, 1014 
2º Ofício – R. Pedro Celestino, 949 
3º Ofício – R. Pedro Celestino, 921 

https://esaj.tjms.jus.br/cpopg5/open.do
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2
http://web.trf3.jus.br/certidao/certidao/solicitar

