RX RUD GR HP

José Eduardo Miranda

LUHL R 8 L HUVLGDG GH HXV R HP LOEDR (VSD D PHV UH HP
LUHL R RPHUFLDO 8 L HUVLGDG GH HXV R

Andréa Corrêa Lima

RX RUD GD HP LUHL R 8 L HUVLGDG GH HXV R HVSHFLDOLV D HP LUHL R PHPEUR GD
i HGUD 81(6 2 GH )RUPDomR GH 5HFXUVRV XPD RV SDUD PpULFD /D L D SURIHVVRUD
H FRRUGH DGRUD GR HSDU DPH R GH Lr FLDV -XUtGLFDV GD )DFXOGDGH GH UDFUX

5 VXPR R SUHVH H UDEDO R GHPR V UD TXH D VRFLHGDGH FRRSHUD L D p XP H H
jurídico dotado de empresarialidade, cuja estrutura axiológica serve de modelo aos
sujeitos que titularizam o exercício das diferentes atividades que se desenvolvem no
kPEL R GR PHUFDGR FR FRUUH FLDO 8 LOL DP VH DV SUHUURJD L DV GR yGLJR L LO SDUD
GLIHUH FLDUHP VH DV D L LGDGHV HPSUHVDULDLV GDV mR HPSUHVDULDLV , GHSH GH H GD
classi cação societária editada pelo vigente Código Civil, a sociedade cooperativa
supera o per l de sociedade simples, absorve o aspecto de entidade empresarial e se
mostra como sujeito exercente das atividades de mercado, na condição de empresário.
7H GR HP LV D TXH R SURSyVL R PDLRU GD FRRSHUDomR p SHUPL LU D UD VIRUPDomR
integral do Homem, a sociedade cooperativa, já como titular do exercício da empresa,
UH HOD VH FRPR SDUDGLJPD D VHU VHJXLGR
3DOD UDV F D
UH FLDO

VRFLHGDGH FRRSHUD L D D L LGDGHV HPSUHVDULDLV PHUFDGR FR FRU
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dualismo interpreta vo acerca do posicionamento das socie
dades coopera vas na órbita dos entes jurídicos exercentes das
a vidades negociais.
1
s
preservam caracterís cas primi vas e não hesitam em classi car
a sociedade coopera va como sociedade simples, haja vista as
peculiaridades que lhe são próprias.
E
de atuação de mercado e a moderna classi cação do agente a vo
de visão dos inves gadores, e permitem o en-quadramento da
sociedade coopera va no universo das sociedades empresariais.
ra vas ocupam importante posto como instrumento associa vo
voluntário dirigido ao equilíbrio socioeconômico de um mundo
D/ E
zação da sociedade coopera va.
tos contrários, o presente trabalho será u lizado para apresentar
os alicerces que sustentam a sociedade coopera va como ente
jurídico dotado de empresarialidade, de forma que sua atuação
Veredec um - Cadernos de Direito da Fasb - n. 1, Ago./Dez. 2008 - 11
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negocial sirva de modelo para as demais en dades que par cipam
do mercado concorrencial.
Com empenho na preleção didá ca, a proposta se de
senvolverá em três apartados dis ntos, porém inter-relacionados,
quais sejam: o Código Civil brasileiro e as a vidades de mercado,
as a vidades empresariais e as a vidades não empresárias, a so
ciedade coopera va como exercente das a vidades de mercado,
a sociedade coopera va empresária e a sociedade coopera va e
mercado concorrencial: o paradigma a ser seguido.
O Código Civil brasileiro e as a vidades de mercado: as a vidades
empresariais e as a vidades não empresariais
Ao sinalizar que o termo a vidade signi ca atuação,
ação, agir, merece relevo o fato singular de que é justamente da
a vidade humana que surgem os bens e serviços que sa sfazem
diferentes necessidades de mercado (MARIANI, 2006).
Nesse contexto, e considerada a inserção priva sta do
no âmago do sistema jurídico pátrio, e estabeleceu o Direito da
Empresa como responsável pela sistema zação das a vidades
ditas de mercado.
Seqüentes na trilha de iden cação estabelecida pelo
da a vidade de mercado resulta da iden cação do núcleo do
exercício econômico pro ssional do empresário.
Neste sen do, o caput do ar go 966 do Código Civil ou
torga empresarialidade a toda “a vidade econômica orga-nizada
/
2007, p. 236).
12 Veredec um - Cadernos de Direito da Fasb - n. 1, Ago./Dez. 2008
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Pelo texto do disposi vo se é possível perceber que longe
de um manifesto enumera vo e limitador do ato empresarial, o
pro ssional que viabilize tanto a produção como a circulação de
bens ou de serviços.
Com suporte na dualidade dos elementos de nidores do
exercício da ação pro ssional, urge manifestar, primeiro, que a
a vidade é econômica, em razão de se desenvolver com método
econômico, que permite ao exercente subtrair, no mínimo, os im
diz respeito à plani cação, ao programa racional sobre o qual se
contemplam aspectos pessoais-técnicos-econômicos ao exercício
da a vidade empresarial (ROJO, 2003).
caput,
único do ar go 966 do Código Civil, o legislador age por exclusão
e determina que não são empresariais as a vidades pro ssionais
de cunho intelectual, sejam as de natureza cien ca, literária ou
ar s ca, “salvo se o exercício da pro ssão cons tuir elemento de
empresa” (BRASIL, 2007, p. 236).
ausência da empresarialidade não resulta do exercício pro ssional
da a vidade intelectual, mas da insu ciência do fator econômicoorganizacional do desempenho, cons tu vo daquilo que a segun
da parte do parágrafo único do ar go 966 chama de elemento de
empresa, ou, conforme se entende, elemento da própria a vidade
empresarial. Portanto, não há de se indagar como empresarial a
a vidade levada a termo pelo pro ssional das ciências, das artes
ou da literatura, se a ação empreendida perece da conjugação
subtração dos meios indispensáveis ao sustento do exercente.
Veredec um - Cadernos de Direito da Fasb - n. 1, Ago./Dez. 2008 - 13
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A sociedade coopera va como exercente das a vidades de
mercado: a sociedade coopera va empresarial
Para aproximar a sociedade coopera va do per l em
ra va Internacional, pela Declaração da Iden dade Coopera va,
D
estabeleceu que a coopera va é uma associação de pessoas que
se unem de forma voluntária para sa sfazer suas necessidades e
uma empresa de propriedade conjunta e gestão democrá ca (ICA,
1995, p. 73).
A par r do preceito conceitual coorpora vo ajustado pelo
órgão máximo do Coopera vismo Global,
o Código Civil brasileiro deixa evidente que o fator econômicoorganizacional cons tui-se no elemento intrínseco da a vidade
empresária, tem-se que esta importa na iden cação verdadeira
do signi cado de empresa, componente precípuo da de nição
de coopera va.
Sob esta ó ca, e ao considerar-se que as a vidades de
mercado são, na sua essência, a vidades empresariais, restou
demonstrado que as exigências dessas a vidades determinam a
presença de um sujeito peculiar em relação aos demais sujeitos
próprios ao exercício da a vidade, e impõe o levante de princí
pios inerentes à peculiaridade do exercício pro ssional (GADEA,
1996, p. 179).
o desenvolvimento pro ssional da a vidade econômica organiza
da é a razão imperiosa que outorga ao seu exercente o status de
14 Veredec um - Cadernos de Direito da Fasb - n. 1, Ago./Dez. 2008
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empresário, é evidente que a sociedade coopera va se enquadra
neste per l, tendo em vista ser cons tuida para a exploração de
a vidades econômicas no âmbito do mercado, de forma pro s
sional e organizada.
Em puridade técnica, a sociedade coopera va deve ser
considerada uma fórmula jurídica para a organização econômica,
sujeita aos princípios e ns que são especí cos e que têm a mes
ma extensão técnica e econômica que podem ter as sociedades
empresariais (DIVAR, 1985).
Como sujeito que organiza e dirige a empresa, a socieda
de coopera va tulariza os bens que se con guram para alcançar
a plenitude do exercício de suas a vidades (MIRANDA, 2003) e
leva a máscara da empresarialidade.
peculiar de que a empresarialidade do sujeito, ou ap dão para
converter-se em empresário deve depender única e exclu-siva
mente da forma, do método ou da maneira como a a vidade se
deslocou do ato para a organização (GADEA, 1996). Assim sen
do, ao perceber-se que a exploração das a vidades de mercado,
uma empresa que u liza procedimentos indiscu velmente em
presariais, resta evidente que a sociedade coopera va é um po
de empresário social, um ente dotado de personalidade jurídica,
tular do exercício de uma a vidade econômica inerente à sua
cons tuição.
Sociedade coopera va e mercado concorrencial:
o paradigma ser seguido

de uma educação calcada em princípios sublimes que alicercem
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virtudes diversi cadas, “a cobiça, o egoísmo, o desejo de poder
(DIVAR, 1985, p. 15) são peculiaridades próprias da
natureza humana.
Ao observar que o afã de domínio e de bene cio pessoal
somente parece ser bem enquanto possível, compreensível, por
extensão, de seu próprio bem”(DIVAR, 1985, p. 15).
Essa lição, de indelével sabedoria, re ete as principais
en dades jurídicas que buscam ocupar e manter um espaço no
mercado concorrencial.
Mesmo conscientes de que a compe ção econômica
se mostra como um processo dialé co, de diferenciação ininter
rupta, tem-se observado que, para fortalecer o exercício de suas
a vidades e destacarem-se diante do público alvo de sua oferta,
os agentes a vos das diferentes a vidades econômicas superam
a preocupação pelo preço justo e eqüita vo entre os concorren
concentram suas energias mercadológicas na prá ca constante de
atos determinantes da malsinada concorrência desleal.
Nesse sen do, e com arrimo na especi cidade que a
há como ocultar-se que a cooperação sistema zada se mostra o
modelo essencial para fortalecer as a vidades de mercado, uma
vez que seu maior propósito é o de permi r o progresso, o bemestar e a transformação do Homem.
Sublinha-se, assim, que ao diferenciar a coopera va da
empresa econômica comum, esse obje vo se apresenta como o
sustentáculo de um modelo empresarial, haja vista a contribuição
que as coopera vas outorgam ao desenvol-vimento de valores
16 Veredec um - Cadernos de Direito da Fasb - n. 1, Ago./Dez. 2008
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puramente material e animal.
Ao revelar-se como o canal que aproxima a auto-gestão
pera va traz no bojo de sua cons tuição a premissa de que a
bens e serviços.
Par ndo-se deste princípio, e considerando-se que a
repudia ao supér uo, ao desnecessário, e ao que lhe faz mal é
comportamento próprio do Homem que almeja ser feliz.
Sob esta ó ca, e contrariamente aos sócios de uma socie
especula vo para planos posteriores 12 e buscam aproximar o
“fazer coopera vo” das ações voltadas ao amparo de questões
humanas, seja as de cunho social, econômico, polí co, ambiental
[...].
É por força desse aspecto que a sociedade coopera va
desponta como modelo ideal às prá cas do mercado concorren
O Homem Coopera vo, em decorrência dos valores ine
rentes ao coopera vismo, abdica, ou deveria abdicar, dos meios
inidôneos que contaminam o exercício das a vidades econômicas,
uma postura equilibrada, transparente e honesta.
A auto-ajuda, a auto-responsabilidade, a democracia,
a igualdade, a solidariedade, a hones dade, a transparência, a
atuação empresarial-coopera va, e servem de escudo contra a
tendência pela compe ção desleal.
Destarte, saber-se que a concorrência se mostre intrín
Veredec um - Cadernos de Direito da Fasb - n. 1, Ago./Dez. 2008 - 17
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cooperação tende a ser justa, eis que a moral coopera va ostenta
a busca pela proeminência do verdadeiro sen do de dignidade, e
faz prevalecer o respeito supremo à pessoa humana.
Considerações nais
Não há de se cogitar que a transmutação do per l jurídico
das en dades coopera vas derrogue sua raiz coo-peracionista e
sepulte o ideal transformador do Coopera- vismo.
s
a adequação da sociedade coopera va, mediante o reconheci
mento de sua condição de empresária, permi rá que o sistema
coopera vo fortaleça seus alicerces e a estrutura coopera va
mercado concorrencial.
Nesse sen do, entende-se que o Coopera vismo tanto
alcançará o desígnio de proporcionar uma nobre forma de viver
democra camente, como encontrará o meio hábil à disse-minação
de seus valores no mundo dos negócios.
Veri cada a importância do Homem no universo coope
ra vo, não há de se duvidar que a ação empresarial coopera va
possibilitará, ademais do fortalecimento da iden dade coopera
va, o resgate da própria iden dade do Homem, enquanto ser
preocupado pela evolução do todo, do cole vo, incluídos aque
les que ainda não gozam das mínimas condições de atuar com
liberdade, é ca e pro ssionalismo pelos nebulosos caminhos do
mercado concorrencial.
É sobre a base dos valores coopera vas que a compe ção
do mercado se preservará justa, adequada às regras da concor
18 Veredec um - Cadernos de Direito da Fasb - n. 1, Ago./Dez. 2008
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rência legi ma e viabilizadora da transfor-mação total, que parte
,
condições de igualdade, liberdade, dignidade, jus ça e democra
cia.
Notas
T L FR p GHV DFDU T H D VRFLHGDGH FRRSHUD L D UHVJ DUGD VH
GLV D H GD H SUHVDULDOLGDGH LFD H H[FO VL D H H H GHFRUUr
FLD GR GH HU L LV R OHJDO H HV DGR p D DJ LFR DR GD VRFLHGDGH
D L D FR VLGHUDGD H SUHVDULDO FR HUFLDO L GHSH GH H H H
GR REMH R HMD VH H (
(
HU D L
L L
L Rio de Janeiro: José Kon no, 1973. p.396 e 471).
RMR V EOL D T H D D L LGDGH GR H SUHViULR VH UD D GH
D DF L LGDG SDUD HO HUFDGR H F D R T H HV i GLULJLGD D OD
VD LV DFFL GH HFHVLGDGHV GH HUFHURV 1R HV FR FHELEOH
H
SUHVDULR VL OD H[LV H FLD GHO HUFDGR OD DF L LGDG GH SURG FFL
R GH GLV ULE FL GH ELH HV R GH VHU LFLRV VH RUJD L]D H
FL
de un mercado concreto, que, en de nitiva, determinará el éxito o
HO UDFDVR GHO H SUHVDULR (V L GL HUH H T H HO H SUHVDULR H JD
DULRV FOLH HV R T H V OR UDEDMH SDUD R ( D ERV FDVRV OD
DF L LGDG VH UHDOL]D SDUD HO HUFDGR H OD HGLGD H T H HV i GL
ULJLGD D OD VD LV DFFL GH HFHVLGDGHV DMH DV
2-2
JpO
(O H SUHVDULR
(1e1 (
UpOLR / L
L Madrid: Civitas, 2003. p. 43).
3 A empresarialidade não deriva da classe da atividade levada a
HU R SHOR H SUHViULR DV VL GR RGR SHOR T DO HOD p H[HUFLGD
4 É oportuno colacionar que o parágrafo único do artigo 966, ex
pressa literalmente que “não se considera empresário quem exerce
pro ssão intelectual, de natureza cientí ca, literária ou artística,
DL GD FR R FR F UVR GH D [LOLDUHV R FRODERUDGRUHV VDO R VH R
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exercício da pro ssão constituir elemento de empresa” (BRASIL.
y L
L L VADE MECUM SARAIVA. São Paulo: Saraiva,
2007. p. 236).
5 Diz-se conceito coorporativo pela aplicação uniforme da de
nição de cooperativa em todos os seguimentos cooperativos do
ORER
6 De forma sintética, é o mesmo que manifestar que empresa é
D D L LGDGH HFR
LFD GHVH RO LGD RUJD L]D L D H H SHOR H
SUHViULR
7 Recorde-se que o próprio caput do artigo 966 do Código Civil
HV DEHOHFH T H p R H SUHViULR T H GHVH RO H D L LGDGHV H SUH
ViULDV T DLV VHMD DV D L LGDGHV HFR
LFDV RUJD L]DGDV SDUD R
HUFDGR
( ( ULT H R VLGHUDFLR HV SDUD OD GHOL L DFL GH OD
VRFLHGDG FRRSHUD L D L ) 8
( ( ( 2
Ly
L
y L
7
L
L
y L
L
Bilbao: Universidad de Deusto, 1996. p.179.
“[...] si en el orden jurídico mercan l la empresa es una determinada forma
de ac vidad económica organizada, es obvio que toda empresa necesita un
sujeto que organice y ejercite esa ac vidad. Como hemos dicho anteriormente,
ese sujeto es el empresario: persona sica o jurídica que por si o por medio de
delegados ejercita y desarrolla en nombre propio una ac vidad en el mercado
cons tu va de empresa, adquiriendo la tularidad de las obligaciones y dere
chos nacidos de esa ac vidad [...]” (MIRANDA, 2003, p. 235).

10 É fundamental anotar-se que o artigo 195, da 9.279/96, dispõe
que: “Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica,
por qualquer meio, falsa a rmação, em detrimento de concorren
te, com o m de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca
de concorrente, falsa informação, com o m de obter vantagem;
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio
ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de
20 Veredec um - Cadernos de Direito da Fasb - n. 1, Ago./Dez. 2008
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propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre
os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome
comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende,
expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas
referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social,
em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu
consentimento; VII - atribui-se, como meio de propaganda, re
compensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou
oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto
adulterado ou falsi cado, ou dele se utiliza para negociar com
produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsi cado,
se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete di
HLUR R R UD LOLGDGH D H SUHJDGR GH FR FRUUH H SDUD T H R
H SUHJDGR DO D GR DR GH HU GR H SUHJR O H SURSRUFLR H D
tagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa
GH SDJD R UHFR SH VD SDUD DO D GR DR GH HU GH H SUHJDGR
proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - di
vulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos,
informações ou dados con denciais, utilizáveis na indústria, co
mércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de
FR HFL H R S EOLFR R T H VHMD H LGH HV SDUD
pF LFR R
assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empre
gatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora
ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações
a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que
teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece
à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou
concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou
H FLR D R H D
FLR R SDSHO FR HUFLDO FR R GHSRVL DGR R
patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou
utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados
não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e
T H H D VLGR DSUHVH DGRV D H LGDGHV JR HU D H DLV FR R
condição para aprovar a comercialização de produtos. (BRASIL.
Veredec um - Cadernos de Direito da Fasb - n. 1, Ago./Dez. 2008 - 21
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L VADE MECUM SARAIVA. São Paulo:
Saraiva, 2007. p. 1.546).
Importa sublinhar que Coelho classi ca a concorrência desleal em especí ca
e genérica. A primeira “[...] se traduz pela pi cação penal de condutas lesivas
aos direitos de propriedade intelectual tularizados por empresários [...]” e, a
segunda, “[...] corresponde à responsabilidade extracontratual [...]” (ULHOA,
Fábio. Curso de direito comercial. V 1. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.
192 – 193).

12 Importa registrar que independe de qualquer classi cação, se
H SUHViULD R VL SOHV D H LGDGH FRRSHUD L D E VFD DOFD oDU
resultado econômico, o que não fragiliza sua natureza.
O consagrado professor DIVAR leciona que “[...] debe entenderse incompa ble
con el sistema coopera vo la producción con daño para la naturaleza, en cuanto
que el medio ecológico y el hábitat natural son vitalísimos para conseguir una
vida plenamente acorde a nuestro ser [...]” (DIVAR, 1985, p. 69).
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