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Propostas de Alteração Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Mútuo Sicoob Santa 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

24 de abril de 2021 
 

Estatuto Social 
Texto Atual 

Proposta para o Estatuto Social 
Novo Texto Comentários 

CAPÍTULO III 
DA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL 
(SICOOB) 

Art. 3º A Cooperativa, ao se filiar à Central Sicoob 
UniMais, integra o Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil (Sicoob), regendo-se, também por 
suas normas e pelas suas diretrizes sistêmicas 
(políticas, regimentos, regulamentos, manuais e 
instruções). 

Parágrafo único. A integração ao Sicoob não implica 
responsabilidade solidária entre as cooperativas e 
demais entidades que integram o Sicoob, ressalvada 
a adesão ao sistema de garantias recíprocas 
disposta no capítulo seguinte. 

 

Alteração do parágrafo único: 

Art. 3º  

Parágrafo único. A integração ao Sicoob não 
implica responsabilidade solidária entre as 
cooperativas e demais entidades que integram o 
Sicoob, ressalvada a adesão ao sistema de 
garantias recíprocas e a responsabilidade pelas 
obrigações contraídas pelo Banco Cooperativo 
Sicoob S/A – Banco Sicoob – perante o BNDES e 
a FINAME, nos termos deste Estatuto Social e à 
responsabilidade solidária pelas obrigações do 
Banco Sicoob perante o BNDES e a FINAME. 
 

Inclusão de responsabilidade de 
solidariedade passiva para 
garantir em último grau as 
obrigações assumidas pelo 
Banco Sicoob em decorrência de 
liberação de recursos do BNDES 
e da agência FINAME, resultado 
das tratativas e acordo aprovado 
pelo Conselho de Administração 
do Sicoob Confederação, 
conforme comunicado pela CA 
666/2021 de 24/2/2021. 

CAPÍTULO IV 
DO SISTEMA DE GARANTIAS RECÍPROCAS 

 
CAPÍTULO V 

DA RESPONSABILIDADE 

União das seções “Capítulo IV e V”: 
 

CAPÍTULO IV 
DA RESPONSABILIDADE 

 Inclusão do artigo e seus parágrafos: 

Art. 9º A filiação à Central Sicoob UniMais importa, 
automaticamente, solidariedade da Cooperativa, 
nos termos do Código Civil Brasileiro, limitada ao 
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seu patrimônio, pelas obrigações contraídas pelo 
Banco Cooperativo Sicoob S. A. – Banco Sicoob 
perante o BNDES e a FINAME, com a finalidade 
de financiar os associados da Cooperativa ou do 
conjunto das demais filiadas, perdurando esta 
responsabilidade nos casos de demissão, 
eliminação ou exclusão, até a integral liquidação 
das obrigações contraídas perante o BNDES e a 
FINAME, contratadas até a data em que se deu a 
demissão, eliminação ou exclusão. 
 
§ 1º A integração ao Sicoob implica, também, 
responsabilidade subsidiária da Cooperativa, 
pelas obrigações mencionadas no parágrafo 
anterior, quando os beneficiários dos recursos 
forem associados de cooperativas singulares 
filiadas a outras cooperativas centrais integrantes 
do Sicoob. 
 
§ 2º A responsabilidade prevista no parágrafo 
anterior somente poderá ser invocada depois de 
judicialmente exigida a do Banco Sicoob e a da 
própria Cooperativa a que estiverem associados 
os beneficiários dos recursos. 

 Renumeração dos artigos 10 em diante.  

 


