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FICHA CADASTRAL DE ADMISSÃO 
 

Dados Pessoais 

Nome: Crachá: WWID: 

CPF: RG: Orgão Exp: Natural: 

Nacionalidade: Data Nasc: Est. Civil: Sexo: 

Telefone Residencial: Celular: 

Endereço:                                                                               Nº Compl: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

E-mail Pessoal: 

 

Dados da Empresa 

              Novo Cooperado                Recadastramento de Cooperado  

              Prazo Determinado até___/___/___                Aposentado 

Cia: Depto: 

Local: Turno: Dt Adm: Salário: Ramal: 

E-mail Comercial: Tel. Comercial: 

Profissão: Cargo: 

 

Dados Bancários 

*Banco: *Agência: *Conta Corrente: 

  Banco:   Agência:   Conta Correbte: 
*Dados bancários conveniados com a Johnson & Johsnon 

 

Capitalização 

Valor da capitalização mensal à ser descontado em folha de pagamento: R$_____________ 

 

Relação de Bens 

Bens: Endereços: Valores: 

   

   

Autorização de dados pessoais 

Declaro para os devidos fins que desejo ingressar no quadro associativo da CooperJohnson e, que para 
tanto, os dados pessoais acima fornecidos, bem como aqueles que estão de posse do meu empregador 
(Empresas do Grupo Johnson & Johnson) poderão ser consultados, utilizados, compartilhados e 
armazenados pela Cooperativa. 
Sabedor de tais condições, devidamente informado, livre, expressa e conscientemente autorizo que a 
CooperJohnson proceda com o tratamento de meus dados pessoais, sensíveis ou não, para a 
finalidades previstas no Estatuto Social, inclusive podendo compartilhá-los com terceiros para atingir as 
finalidades totais da presente Associação. 
 

 

Uso exclusivo da CooperJohnson 

Adm Cooper: 
____/____/____ 

Feito por: Conferido por: Aprovação (1) pág 01 à 03 Aprovação (2) pág 01 à 03 

Declaração de PEP 
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Nos últimos 5 anos você ou alguém de sua família em linha reta ou lateral foi ou é Pessoa Politicamente 
Exposta? 
 
      Não sou e não fui pessoa politicamente exposta            Sou ou fui pessoa politicamente exposta 
 
Caso afirmativo identifique o parentesco:       Eu mesmo       Pai ou mãe          Filhos, enteados, netos         
companheiro       Avós         Irmãos ou tios  
 
Nome completo do familiar PEP: _______________________________________________________   
 

De acordo com a instrução da Circular 3.978/20, considera-se pessoa politicamente exposta somente 
aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 anos, cargos, empregos ou funções 
públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como 
seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.  
Enquadra-se nessa categoria qualquer cargo, emprego ou função pública relevante exercido por 
chefes de estado e de governo, políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, 
magistrados ou militares de alto nível, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos 
políticos, prefeitos, vereadores, familiares de pessoas politicamente exposta, seus parentes, na linha 
direta, até o primeiro grau, assim como pai ou mãe, cônjuge, companheiro, avós, irmãos ou tios, netos e 
enteado. 
OBS: É de minha responsabilidade comunicar a cooperativa quando me enquadrar como Pessoa 
Politicamente Exposta PPE, por meio de procedimentos internos adotados por essa. 

Declaração de responsabilidades 

Declaro ter conhecimentos do Estatuto Social e Políticas internas da cooperativa disponíveis no site da 

www.cooperjohnson.com.br, a qual me obrigo acatar os direitos e deveres.  

Comprometo-me a acompanhar as atividades da cooperativa e autorizo o desconto mensal de 

Capitalização, Empréstimos, Juros e Taxa de Administração, se necessário, diretamente em meu 

salário, via folha de pagamento ou ainda em conta corrente. Ao assinar a Ficha Cadastral de Admissão 

estou ciente que a cooperativa deve por força de norma prestar as informações constantes do sistema e 

autorizo a cooperativa a fornecer informações relativas às obrigações aqui contratadas, ou oriundas de 

operações de crédito que lhe forem concedidas, para fins de registro em quaisquer bancos de dados, 

cadastros de consumidores e serviços de proteção de crédito, inclusive SERASA, autorizando, ainda, a 

formulação de consulta à Central de Risco de Crédito (SCR), como exigido pela regulamentação 

pertinente, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Caso venha a ocorrer a inclusão do nome do 

ASSOCIADO pela COOPERJOHNSON em órgãos de proteção do crédito e após a regularização da 

pendência, ficará sob a exclusiva responsabilidade do ASSOCIADO a exclusão do registro restritivo, 

cabendo à COOPERJOHNSON fornecer a devida autorização de baixa via carta de anuência. Não 

configurará quebra de sigilo bancário a adoção, da parte da COOPERJOHNSON, de qualquer 

providência destinada à cobrança de eventuais saldos devedores inadimplidos de responsabilidade do 

ASSOCIADO, inclusive o repasse de dados pertinentes ao empréstimo a empresas especializadas 

contratadas para tanto. É de minha responsabilidade manter atualizada as informações pessoais, 

residencial, contatos e informações profissionais considerando salarial e dados bancários atualizados 

no sistema da cooperativa. As fichas cadastrais ficam à disposição para consulta por tempo 

indeterminado. Se meus dados estiverem errados, devo em primeiro lugar, solicitar a retificação à 

instituição responsável pela informação que através dos seus canais de atendimento deve coletar as 

informações acerca da ocorrência para então tomar as providências para corrigir e/ou excluir as 

informações constantes do sistema ou o cadastramento de medidas judicial ou até mesmo o registro de 
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manifestações de discordância. Para consultar o Sistema de Informações de Crédito, acesse 

https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/soupf. Estou ciente e aceito que o limite de crédito cujo valor 

e prazo serão estabelecidos de acordo com a Políticas vigentes adotadas pela COOPERJOHNSON, 

estipuladas, pela Diretoria em ata, com abrangência a todos os sócios a ser utilizado no todo ou em 

parte, mediante crédito em minha conta corrente no banco, devidamente indicado nesta ficha. As 

operações serão efetuadas pela COOPERJOHNSON mediante solicitação do associado na forma 

verbal, por escrito, por meio telefônico/teleinformático, ou via Internet. Em qualquer hipótese, a não 

recusa do associado, até 24 horas da efetivação do correspondente crédito em sua conta corrente no 

banco conveniado, significará a sua ratificação de acordo, quanto ao crédito que lhe foi concedido. 

Vindo a CooperJohnson a firmar convênio com empresas de cartões de crédito e/ou de débito, poderá, 

a seu critério, viabilizar a operação por meio de cartões magnéticos. 

 Autorizo a utilização do valor de capital para garantia das operações de crédito existentes na 

cooperativa. Os valores creditados na cooperativa, mensalmente via depósito e transferência bancária 

terão sempre a origem identificada pelo depositante.  

O encerramento da conta de capitalização será de forma automática, quando perda de vínculo 

empregatício ou pela solicitação de desligamento da cooperativa, sendo que os débitos existentes, 

serão deduzidos dos créditos existentes e o saldo remanescente, se positivo, será devolvido em conta 

corrente, e se negativo autorizo desde já que seja descontado o saldo devedor dos meus créditos, ou 

qualquer outra verba a receber de meu empregador, autorizo ainda o débito em quaisquer das minhas 

contas para quitação do saldo devedor remanescente. Valerá como documentação comprobatória de 

desligamento, os comunicados enviados pela empresa mantenedora junto a cooperativa. Por este 

instrumento o associado autoriza, por mandato irrevogável, a cooperativa a debitar em sua conta de 

depósito no banco conveniado, ou enviar em sua folha de pagamento junto a empregadora, o valor das 

amortizações mensais do crédito concedido, nele incluídos o principal e os encargos devidos. 

Declaro ainda que as informações acima descritas são verdadeiras. 

 
Data da proposta: _____/______/_______                               _______________________________ 

                                                                                                                 Assinatura do Associado  

 

https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/soupf

