














Obrigatório informar duas opções de 
nome empresarial 

Descrever o objeto social 

Informar o protocolo em andamento 
(caso exista) 

Informar os sócios pessoa física 
( CPF)

















Informar o 
protocolo 
Redesim



Contrato Núcleo 













Somente para quem 
possui protocolo da 

Junta Comercial 





*Procurações;

*Comunicações de 

funcionamento;

*Constituição de cooperativa;

*Redução a termo MEI;

*Solicitação de restituição de 

taxa;

*Recurso ao Plenário;

*Livros em branco (livro de 

atas de assembléias,

*livros de transferência de 

ações etc) ;

*Talonários de leiloeiros;

Atos de leiloeiros;

*Protocolos autorizados pelas 

Diretorias;



PROCEDIMENTOS DE AGENTES AUXILIARES REFERENTE A FIEL 
DEPOSITÁRIO E ADMINISTRADOR DE ARMAZÉM-GERAL, 
SOMENTE OS SEGUINTES ATOS:

409 – Matrícula De Administrador De Armazém-geral ;

216 – Regulamento Interno De Armazém Geral; 

218 – Tarifas De Armazém Geral/Trapicheiro;

418 – Nomeação De Fiel Depositário.



OS SEGUINTES ATOS DE AGENTES AUXILIARES DEVERÃO SER VIA 
REGISTRO DIGITAL: 

217 – Declarações de Armazém Geral/Trapicheiro; 

410 – Cancelamento Matrícula de Administrador de Armazém 
Geral;

417 – Publicações Relativas a Agentes Auxiliares do Comércio;

419 – Cancelamento de Nomeação de Fiel Depositário.























procuração 

Número do 
arquivamento da 

procuração 

procuração ?
O ato será por 
procuração ?



Assinatura da capa 
do processo 

Assinatura do 
processo principal 

Assinatura do 
documento anexo 



Cadastrar Declaração 











ASSINAR



ASSINAR



REGISTRO DIGITAL
AUTOMÁTICO



ATOS E NATUREZAS JURÍDICAS 
PERMITIDAS



REQUISITOS REGISTRO AUTOMÁTICO



EXCLUSÃO DO REGISTRO AUTOMÁTICO:



ALGUMAS ATIVIDADES EXCLUÍDAS DO REGISTRO 
AUTOMÁTICO



COMO EU SEI SE MEU 
REGISTRO SERÁ AUTOMÁTICO?





INFORMAÇÕES IMPORTANTES



INFORMAÇÕES IMPORTANTES







Informar o número 
do arquivamento da 

procuração  









Na resposta não, o sistema irá adicionar o termo de abertura e encerramento 
modelo padrão da JUCISRS, irá considerar o termo de abertura a folha 01 
e fará a contagem das folhas do livro e numerá-las automaticamente.    
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2. IN 38/2017

E demais normas sobre o 
registro de cooperativas.



“
1) ADESÃO LIVRE E VOLUNTÁRIA

As cooperativas são organizações 
voluntárias, abertas a todas as pessoas 

aptas a utilizar os seus serviços e 
assumir as responsabilidades 

como membros, sem discriminação de 
sexo ou gênero, social, racial, política e 

religiosa.



CF Lei 5764/71 LC 130/2009

art. 5º, 

XVII - é plena a liberdade de 
associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar;
XX - ninguém poderá ser 
compelido a associar-se ou a 
permanecer associado

Art. 4º, 
I - adesão voluntária, com número 

ilimitado de associados, salvo 
impossibilidade técnica de 
prestação de serviços;
IX - neutralidade política e 
indiscriminação religiosa, racial e 
social;
Art. 29. O ingresso nas 
cooperativas é livre a todos que 
desejarem utilizar os serviços 
prestados pela sociedade, desde 
que adiram aos propósitos sociais 
e preencham as condições 
estabelecidas no estatuto, 
ressalvado o disposto no artigo 4º, 
item I, desta Lei.

Art. 4o O quadro social das 
cooperativas de crédito, composto 
de pessoas físicas e jurídicas, é 
definido pela assembléia geral, 
com previsão no estatuto social.
Parágrafo único. Não serão 
admitidas no quadro social da 
sociedade cooperativa de crédito 
pessoas jurídicas que possam 
exercer concorrência com a 
própria sociedade cooperativa, 
nem a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios 
bem como suas respectivas 
autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes.

1) ADESÃO LIVRE E VOLUNTÁRIA
Adaptado de Ênio Meinen, “Cooperativismo Financeiro, percurso histórico, perspectivas 

e desafios”



“
2) GESTÃO DEMOCRÁTICA: As cooperativas são 

organizações democráticas, controladas pelos seus 
membros, que participam ativamente na formulação 

das suas políticas e na tomada de decisões. Os 
homens e as mulheres, eleitos como 

representantes dos demais membros, são 
responsáveis perante estes. Nas cooperativas de 

primeiro grau, os membros têm igual direito de voto 
(um membro, um voto); as cooperativas de grau 
superior são também organizadas de maneira 

democrática.



Lei 5764/71 CC

art. 4º. V - singularidade de voto, podendo as 
cooperativas centrais, federações e confederações de 
cooperativas, com exceção das que exerçam atividade 
de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade;
VI - quorum para o funcionamento e deliberação da 
Assembléia Geral baseado no número de associados e 
não no capital;
Art. 38. A Assembléia Geral...
§ 1º convocação. 10 dias/1h (40 quórum)
§ 3° As deliberações nas Assembléias Gerais serão 
tomadas por maioria de votos dos associados presentes 
com direito de votar.
Art. 37, III - estabelecer restrições de qualquer espécie 
ao livre exercício dos direitos sociais. 
Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado 
presente não terá direito a mais de 1 (um) voto, qualquer 
que seja o número de suas quotas-partes.
§ 1° Não será permitida a representação por meio de 
mandatário.

1.094
V - quorum, para a assembléia geral funcionar e 
deliberar, fundado no número de sócios 
presentes à reunião, e não no capital social 
representado;
VI - direito de cada sócio a um só voto nas 
deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e 
qualquer que seja o valor de sua participação;

2) GESTÃO DEMOCRÁTICA



“
3) PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA: Os membros 

contribuem equitativamente para o capital das suas 
cooperativas e controlam-no democraticamente. Parte desse 

capital é, normalmente, propriedade comum da cooperativa. Os 
membros podem receber, habitualmente, havendo condições 
econômico financeiras para tanto, uma remuneração sobre o 

capital integralizado, como condição de sua adesão. Os 
membros destinam os excedentes a uma ou mais das seguintes 

finalidades: desenvolvimento da cooperativa, possibilitando a 
formação de reservas, em parte indivisíveis; retorno aos sócios 

na proporção de suas transações com as cooperativas e apoio a 
outras atividades que forem aprovadas pelos associados.



Lei 5764/71 CC

Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa 
as pessoas que reciprocamente se obrigam a 
contribuir com bens ou serviços para o exercício de 
uma atividade econômica, de proveito comum, sem 
objetivo de lucro.
Art. 4º
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, 

proporcionalmente às operações realizadas pelo 
associado, salvo deliberação em contrário da 
Assembléia Geral;
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de 
Assistência Técnica Educacional e Social;

Art. 1.094, 
VII - distribuição dos resultados, proporcionalmente 
ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a 
sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital 
realizado;
VIII - indivisibilidade do fundo de reserva entre os 
sócios, ainda que em caso de dissolução da 
sociedade.

3) PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA



“
4) AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA: As cooperativas 

são organizações autônomas, de ajuda mútua, 
controladas pelos seus membros. Se firmarem 

acordos com outras organizações, incluindo 
instituições públicas, ou recorrerem a capital 

externo, devem fazê-lo em condições que assegurem 
o controle democrático pelos seus membros e 

mantenham a autonomia da cooperativa.



CF Lei 5764/71

5º,
XVII - é plena a liberdade de associação para fins 
lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento;

Art.4º
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, 
racial e social;

4) AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA



“
5) EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO: As 

cooperativas promovem a educação e a formação dos 
seus membros, dos representantes eleitos e dos 

trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, 
eficazmente, para o desenvolvimento das suas 

cooperativas. Informam o público em 
geral, particularmente os jovens e os líderes de 

opinião, sobre a natureza e as vantagens da 
cooperação.



Lei 5764/71

Art. 4º, X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da 
cooperativa
Art. 28, II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação de assistência aos 
associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído 
de 5% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício.

5) EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E 
INFORMAÇÃO



“
6) INTERCOOPERAÇÃO: As cooperativas 
servem de forma mais eficaz aos seus 

membros e dão mais força ao 
movimento cooperativo, trabalhando em 
conjunto, através das estruturas locais, 
regionais, nacionais e internacionais.



Lei 5764/71 LC 130/2009

Art. 8° As cooperativas centrais e federações de 
cooperativas objetivam organizar, em comum e em 
maior escala, os serviços econômicos e assistenciais 
de interesse das filiadas, integrando e orientando 
suas atividades, bem como facilitando a utilização 
recíproca dos serviços.

Parágrafo único. Para a prestação de serviços 
de interesse comum, é permitida a constituição de 
cooperativas centrais, às quais se associem outras 
cooperativas de objetivo e finalidades diversas.

Art. 9° As confederações de cooperativas têm 
por objetivo orientar e coordenar as atividades das 
filiadas, nos casos em que o vulto dos 
empreendimentos transcender o âmbito de 
capacidade ou conveniência de atuação das centrais 
e federações.

Art. 14. As cooperativas singulares de crédito 
poderão constituir cooperativas centrais de crédito 
com o objetivo de organizar, em comum acordo e em 
maior escala, os serviços econômicos e assistenciais 
de interesse das filiadas, integrando e orientando 
suas atividades, bem como facilitando a utilização 
recíproca dos serviços.

Parágrafo único. As atividades de que trata 
o caput deste artigo, respeitada a competência do 
Conselho Monetário Nacional e preservadas as 
responsabilidades envolvidas, poderão ser 
delegadas às confederações constituídas pelas 
cooperativas centrais de crédito.

Art. 15. As confederações constituídas de 
cooperativas centrais de crédito têm por objetivo 
orientar, coordenar e executar atividades destas, nos 
casos em que o vulto dos empreendimentos e a 
natureza das atividades transcenderem o âmbito de 
capacidade ou a conveniência de atuação das 
associadas.

6) INTERCOOPERAÇÃO



“
7) INTERESSE PELA COMUNIDADE: As 

cooperativas trabalham para o 
desenvolvimento sustentado das 

suas comunidades através de políticas 
aprovadas pelos membros. 



CF Lei 5764/71

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado 
de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 
do País e a servir aos interesses da coletividade, em 
todas as partes que o compõem, abrangendo as 
cooperativas de crédito, será regulado por leis 
complementares que disporão, inclusive, sobre a 
participação do capital estrangeiro nas instituições 
que o integram

Art. 3° Celebram contrato de sociedade cooperativa 
as pessoas que reciprocamente se obrigam a 
contribuir com bens ou serviços para o exercício de 
uma atividade econômica, de proveito comum, sem 
objetivo de lucro.
Art. 4º, XI - área de admissão de associados limitada 
às possibilidades de reunião, controle, operações e 
prestação de serviços.

7) INTERESSE PELA COMUNIDADE



a) variabilidade, ou dispensa do capital social;
b) concurso de sócios em número mínimo necessário a compor 

a administração da sociedade, sem limitação de número 
máximo;

c) limitação do valor da soma de quotas do capital social que 
cada sócio poderá tomar;

d) intransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos 
à sociedade, ainda que por herança;

e) “quorum”, para a assembleia geral funcionar e deliberar, 
fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no 
capital social representado;

f) direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou 
não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua 
participação;

g) distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das 
operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo 
ser atribuído juro fixo ao capital realizado;

h) indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que 
em caso de dissolução da sociedade.

IN 38 do DREI
1.2.1 Aspectos conceituais



1.2.2 NÚMERO MÍNIMO DE ASSOCIADOS

Para constituição de uma cooperativa singular é
necessário o mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas,
sendo, excepcionalmente, permitida a admissão de
pessoas jurídicas;

3 (três) cooperativas singulares para formar uma
cooperativa central ou federação, podendo admitir,
excepcionalmente, associados individuais; e, no mínimo,
3 (três) cooperativas centrais ou federações de
cooperativas, da mesma ou de diferentes modalidades,
para formarem uma confederação de cooperativas (art.
6º da Lei nº 5.764/1971).

No caso das cooperativas de trabalho, o número
mínimo necessário para sua constituição será de 7
(sete) associados. (art. 6º da Lei nº 12.690/2012)



ATA DE CONSTITUIÇÃO ITEM IN 38, 1.3

A ata da assembleia, lavrada em livro próprio, deve 
indicar (art. 15 da Lei nº 5.764/1971):
a) local, hora, dia, mês e ano de sua realização;
b) composição da mesa: nome completo do presidente e 

secretário; 
c) nome, nacionalidade, idade, estado civil (se união 

estável, informar o estado civil), documento de 
identidade, seu número e órgão expedidor, nº do CPF, 
profissão, domicílio e residência dos associados;

d) valor e número de quotas-parte de cada cooperado, 
forma e prazo de integralização;

e) aprovação do estatuto social;
f) declaração de constituição da sociedade, indicando a 

denominação, o endereço completo da sede e o 
objeto de funcionamento;

g) nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão 
e endereço dos associados eleitos para os órgãos de 
administração, fiscalização e outros;



ESTATUTO SOCIAL IN38, 1.4
O estatuto social deverá indicar (art. 21 da Lei nº 5.764/1971):

a) denominação social (Vide Instrução Normativa DREI nº 15/2013);
CC. Art. 1.159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada 
pelo vocábulo "cooperativa".
Art. 5° As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero 
de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e 
exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua 
denominação.
Parágrafo único. É vedado às cooperativas o uso da expressão "Banco".

a) endereço completo da sede;
b) prazo de duração;
c) área geográfica de ação da sociedade;
d) objeto social, compreendendo o objeto de funcionamento e o operacional, definidos de 

modo preciso e detalhado;
e) fixação do exercício social;

AGO - crédito 4 meses (Art. 17, LC 130); art. 44 da 5764/71 - 3mese.
f) data do levantamento do balanço geral;
g) capital social mínimo expresso em moeda corrente nacional;

CC. Art. 1.094, I - variabilidade, ou dispensa do capital social;
5764/71 art. 21, III- Valor da quota parte, mínimo a ser subscrito, modo de 

integralização.



ESTATUTO SOCIAL IN38, 1.4

a) natureza da responsabilidade dos associados;
CC. Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode 
ser limitada ou ilimitada.
§ 1o É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde 
somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações 
sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações.
§ 2o É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde 
solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais.

a) direitos e deveres dos associados; 
b) condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão dos associados e normas para a 

representação de associados nas assembleias gerais;
c) o capital social mínimo, valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito 

pelo associado e a forma e prazo de integralização, bem como as condições de sua retirada 
nos casos de demissão, eliminação ou exclusão de associado;

d) fundos obrigatórios e demais fundos que porventura forem criados;
e) forma de devolução das sobras ou do rateio das perdas;



ESTATUTO SOCIAL IN38, 1.4
a) modo de administração e fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com 

definição de suas atribuições, poderes e funcionamento, a representação ativa 
da sociedade em juízo ou fora dele, o prazo de mandato, bem como o processo 
de substituição dos administradores e conselheiros fiscais; LC 130/2009

Art. 5o As cooperativas de crédito com conselho de administração podem 
criar diretoria executiva a ele subordinada, na qualidade de órgão estatutário 
composto por pessoas físicas associadas ou não, indicadas por aquele 
conselho.

Art. 6o O mandato dos membros do conselho fiscal das cooperativas de 
crédito terá duração de até 3 (três) anos, observada a renovação de, ao 
menos, 2 (dois) membros a cada eleição, sendo 1 (um) efetivo e 1 (um) 
suplente.

Lei 5764/71, Art. 47. A sociedade será administrada por uma Diretoria ou 
Conselho de Administração, composto exclusivamente de associados eleitos 
pela Assembléia Geral, com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo 
obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de 
Administração.

§ 1º O estatuto poderá criar outros órgãos necessários à administração.
§ 2° A posse dos administradores e conselheiros fiscais das cooperativas 

de crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito e habitacionais fica sujeita 
à prévia homologação dos respectivos órgãos normativos.

Art. 56. A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e 



ESTATUTO SOCIAL IN38, 1.4

a) formalidades de convocação das assembleias gerais e a maioria requerida para a sua 
instalação e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas tiveram 
interesse particular sem privá-los da participação dos debates;

b) casos de dissolução voluntária da sociedade;
c) modo e processo de alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade;
d) modo de reforma do estatuto;
e) número mínimo de associados, nas cooperativas singulares;



ESTATUTO DA COOPERATIVA DE TRABALHO

A Cooperativa de Trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além 
de outros que a Assembleia Geral venha a instituir:

a) retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência 
deste, não inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às 
horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas;

b) duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua 
natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou 
escalas, facultada a compensação de horários;

c) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
d) repouso anual remunerado;
e) retirada para o trabalho noturno superior à do diurno;
f) adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; e
g) seguro de acidente de trabalho. 



ASSEMBLEIA GERAL CONVOCAÇÃO

 10 dias de antecedência
 Fixação nas dependências mais 

frequentadas pelo usuário;
 Publicação em jornal de grande 

circulação
 Circulares
 12690/12 cooperativa de trabalho



ASSEMBLEIA GERAL – QUÓRUM DE 
INSTALAÇÃO

Lei 5764/71

Art. 40. Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:

I - 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira
convocação;
II - metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;
III - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação
ressalvado o caso de cooperativas centrais e federações e
confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer
número.

Art. 41. Nas Assembléias Gerais das cooperativas centrais, federações e
confederações de cooperativas, a representação será feita por delegados indicados
na forma dos seus estatutos e credenciados pela diretoria das respectivas filiadas.



ASSEMBLEIA GERAL – ATA

a) denominação completa da cooperativa; NIRE e CNPJ;
b) local, hora, dia, mês e ano de sua realização;
c) composição da mesa diretora dos trabalhos: nome do presidente e do secretário; 
d) "quórum" de instalação (número de presentes e em qual convocação se iniciou os 

trabalhos);
e) convocação: mencionar as formalidades adotadas: - por edital, citar o jornal em que foi 

publicado;
- por edital afixado em locais apropriados. A menção, ainda, da data e dos locais onde foram 

afixados dispensará a apresentação do mesmo à Junta Comercial; e
- por comunicação aos associados por intermédio de circular. A menção, ainda, da data e 

número da circular dispensará a apresentação da mesma à Junta Comercial.
- por jornal, a menção, ainda, da data e da(s) página(s) onde foram publicados dispensará a 

apresentação do mesmo à Junta Comercial. 



ASSEMBLEIA GERAL – ATA

f) registrar a ordem do dia;
g) registrar os fatos ocorridos e deliberações, em conformidade com a 

ordem do dia transcrita, inclusive dissidências ou protestos;
h) no fecho, mencionar o encerramento dos trabalhos, com as assinaturas 

do presidente e secretário da assembleia, seguidas das assinaturas dos 
presentes, quantos bastem para aprovação das matérias deliberadas.

Para o arquivamento, extrair-se-á traslado certificando tratar-se de cópia 
autêntica da ata original, ou processada por meio eletrônico, lavrada no livro 
próprio, atestada pelo presidente, secretário ou pelas pessoas indicadas 
pelo estatuto ou pela própria assembleia, com a declaração, sob as penas 
da lei, de que os presentes são aqueles que assinaram e identificaram-se no 
livro de presenças.



AGO
É da competência da assembleia geral ordinária (art. 44 da Lei nº 5.764/1971):
I. prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada de parecer do conselho 

fiscal, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas da cooperativa e o parecer do Conselho Fiscal;
II. destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
III. eleição dos componentes do Conselho de Administração ou Diretoria e do Conselho Fiscal e de 

outros, quando for o caso;
IV. quando previsto, fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos 

membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e do Conselho Fiscal;
V. quaisquer outros assuntos de interesse social, que não sejam de competência exclusiva da 

assembleia geral extraordinária. (art. 44 da Lei nº 5.764/1971).

Quorum de deliberação; Maioria dos presentes com direito a voto.



AGE
É da competência da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre qualquer assunto de interesse 
da sociedade, desde que mencionado no edital de convocação, sendo de sua competência 
exclusiva (art. 46 da Lei nº 5.764/1971):
a) reforma do estatuto social; (estatuto deve ser arquivado em separado se não transcrito)
b) fusão, incorporação ou desmembramento;
c) mudança do objeto da cooperativa;
d) dissolução voluntária da cooperativa e nomeação de liquidante;
e) contas do liquidante

Quorum 2/3 ddo presentes.



DUVIDAS?

CANAIS DE ATENDIMENTO

 Atendimento Jucis:
(51) 3216-7502
 Fale Conosco.




