
STTELA MARIS NERONE LACERDA

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA: UM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
EM CONSTRUÇÃO

CURITIBA
2002



STTELA MARIS NERONE LACERDA

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA: UM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL EM
CONSTRUÇÃO

Dissertação apresentada ao Curso de Pós- 
Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas 
da Universidade Federai do Paraná, como 
requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em 
Direito.

Orientador: Prof. Dr. Alfredo de Assis Gonçalves 
Neto.

CURITIBA
2002



L131p Lacerda, Sttela Maris Nerone
Função social da empresa: um princípio constitucional em

construção/Sttela Maris Nerone Lacerda. - Curitiba, 2002.
v, 169 f.

Digitado.

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em
Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do
Paraná.

1. Propriedade 2. Empresa 3.Função Social. I. Título

CDD 342.2



TERMO DE APROVAÇÃO

STTELA MARIS NERONE LACERDA

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA -  UM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL

Dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre no 
Curso de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas, Universidade 
Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

Orientador 

2° Examinador: 

3° Examinador.

Prof. Dr. Alfredo de Assis Gònçalves Neto

CURITIBA, 2002



Por ELE, 

Para eles.



EPÍGRAFE

“Mas o sol me deu a idéia 
de um mundo claro algum dia. 
Risco nesse papel praia, 
em sua brancura crítica, 
que exige sempre a justeza 
em qualquer caligrafia; 
que exige que as coisas nele 
sejam de linhas precisas; 
e que não faz diferença 
entre a justeza e a justiça.

João Cabral de Melo Neto



AGRADECIMENTOS

Vários foram os incentivos merecedores de uma amostra pública de imensa
gratidão.

Especial agradecimento ao professor Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, 
por sua sábia orientação que ampliou os horizontes da pesquisa.

À professora Dra. Márcia Carla Pereira Ribeiro pelas observações essenciais 
e valiosas sugestões.

Ao meu pai, Lívio, que me ensinou valores inestimáveis e lições de vida. À 
minha mãe, Maria Magdalena exemplo de dignidade e determinação que desde cedo 
me ensinou o gosto pelo saber.

Ao meu esposo, Carlos Augusto pela paciência e compreensão, 
fundamentais para seguir em frente.

Aos meus filhos, companheiros inseparáveis de curso, nascidos durante a 
realização deste trabalho: Renan Matheus e Thiago Henrique.

Ao meu filho Lucas Leon, que foi protagonista especial nesta jornada, tendo 
muitas vezes assumido compromissos de “gente grande”.

Ao meu “filho” Mario, por ter feito parte de minha vida.
À minha amiga e irmã Ana Amélia pelo valoroso apoio.
Aos meus irmãos Marco Antônio, Maria Eliza e Mareio Aurélio pela fraternal 

amizade e incentivo de sempre.
Às preciosas observações da amiga Rosangela do Socorro Alves.
Aos empresários Armando e Roseli Tortelli, proprietários da PRODIET 

Farmacêutica Ltda (empresa da EdC), pela atenção e valiosa contribuição.
À colaboração do professor João Ernesto, Aline, Eliane Vemizze, Andreza 

Kropackz, Rosilda Rosowski, Lucília da Rosa e Carlos Henrique Araújo.
Agradecimento especial ao trabalho de revisão final empreendido peia 

professora Enilda Pacheco.



Às queridas funcionárias da Pós-Graduação. Destaque especial para Laura 

da Silva e Sandra Maciel, pela atenção e incentivo em todas as horas.
Aos meus colegas do jurídico do extinto Banco do Estado do Paraná S/A, 

onde passei significativos períodos de minha existência, nas pessoas das inigualáveis 

Dóris Baptistella Werka e Cássia Cristina Hirata Pana, a quem chamo de amigas e ao 

dinâmico e incentivador Milton Bethenheuser Junior, minha gratidão.

A DEUS, fonte e princípio de toda sabedoria.



SUMÁRIO

RESUMO .........................................................................................................  vi
ABSTRACT ...................................................................................................... vii

1 INTRODUÇÃO................................................................................................  1
2 ABORDAGENS TEÓRICAS AO ESTUDO DA PROPRIEDADE PRIVADA. .. 6
2.1 PERCURSO EVOLUTIVO .............................................................................  6
2.2 PROPRIEDADE DOS BENS DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO ..................15
2.3 PROPRIEDADE DINÂMICA E A PROPRIEDADE ESTATÍSTICA...................16
3 PERCURSO EVOLUTIVO E CONCEITUAL DE EMPRESA ......................... 21

3.1 EMPRESA: INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA A PROPRIEDADE 
CONTEMPORÂNEA........................................................................................21

3.2 EMPRESA: TENTATIVA DE SELEÇÃO DE UM CONCEITO SINGULAR ... 23
3.3 PERFIS DA EMPRESA NO DIREITO ITALIANO SEGUNDO ASQUINI  31

3.3.1 Considerações quanto à classificação proposta..................................  35
3.4 O NÚCLEO DO DEBATE DOUTRINÁRIO E A AUSÊNCIA DE 

UNIFORMIDADE CONCEITUAL ................................................................  37
3.5 A EMPRESA E A SUA PROJEÇÃO PATRIMONIAL...................................  41

3.5.1 Empresa e natureza jurídica...................................................................  46
3.6 EMPRESA E PERSONALIDADE JURÍDICA...............................................  46
3.7 CONSIDERAÇÕES AO EMPREGO DA PALAVRA EMPRESA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO.......................................................................  49
3.8 EMPRESA - CONCEITO CONTEMPORÂNEO............................................  53

4 FUNÇÃO SOCIAL: UM ENCONTRO ENTRE PROPRIEDADE E EMPRESA 59
4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES..........................................................  59
4.2 A DOUTRINA SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DA IGREJA .............................  61
4.3 FUNÇÃO SOCIAL: A DOUTRINA DE DUGUIT.......................................... 66
4.4 PROPRIEDADE PRIVADA E FUNÇÃO SOCIAL: INTEGRAÇÃO E 
POSSIBILIDADES...................................................................................................68



4.5 FUNÇÃO SOCIAL - LIMITAÇÕES ..............................................................  72

4.6 A FUNÇÃO SOCIAL NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA DAS S/A -  BREVES 

CONSIDERAÇÕES.......................................................................................  76
4.7 FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA................................................................  79

5 PERFIL CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE E DA EMPRESA..............  86
5.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES...........................................................  86
5.2 A PROPRIEDADE - PERCURSO EVOLUTIVO CONSTITUCIONAL  87
5.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: AS DIRETRIZES..................................  90

5.3.1 Princípios e regras...................................................................................  93
5.4 INTERPRETAÇÃO -  ALGUMAS POSSIBILIDADES...................................  96
5.5 A INTERPRETAÇÃO QUE SE PROPÕE.....................................................  99
5.6 O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE............................................................................................  101

5.6.1 Função social e individual da propriedade..........................................  104
5.7 EFICÁCIA JURÍDICA DO PRECEITO QUE RECONHECE A FUNÇÃO 

SOCIAL DA PROPRIEDADE E DA EMPRESA............................................  107
5.8 ALGUNS PRINCÍPIOS QUE ESTABELECEM VINCULAÇÃO COM

O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA..................................  111

6 A RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS DE ECONOMIA DE COMUNHÃO E O 
PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA........................................  111

6.1 UM EXEMPLO CONCRETO: O PROJETO DA ECONOMIA DE COMUNHÃO 
NA LIBERDADE...........................................................................................  115

6.2 A CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DA EDC NO BRASIL........................  120
6.3 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS E INOVAÇÕES........................................ 123
6.4 CONTEXTUALIZAÇÃO : O EXEMPLO PRÁTICO E A ABORDAGEM 

TEÓRICA......................................................................................................  125

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................  129
REFERÊNCIAS..............................................................................................  134
ANEXOS..............................................................................................................146

V



RESUMO

Este estudo tem como proposta analisar a existência da função social da empresa. 
Para tanto, parte-se do percurso evolutivo conceituai de propriedade privada, 
chegando-se à propriedade dos bens de produção, que encontra sua materialização 
na empresa. Tomam-se os delineamentos conferidos à propriedade e sua função 
social no texto constitucional, passando-se ao estabelecimento e demonstração da 
relação direta existente entre empresa e propriedade, pressupondo que o termo 
propriedade consignado na Lei das Leis é direcionado à propriedade produtiva -  
geradora de riquezas, contemplando assim aquela que hoje é considerada uma das 
mais importantes propriedades: a empresa. Nessa perspectiva, enfoca-se o aspecto 
funcional da propriedade privada, considerada apenas como empresa. Destaca-se 
nela a presença de uma função social inafastável, buscando-se desvendar as 
possibilidades de conciliação entre propriedade privada e função social. A 
conjugação entre a propriedade e função passa a ser analisada num plano concreto, 
funcional e constitucional. Enfatiza-se, pois, a relevante função social 
desempenhada pela empresa, fato que a eleva à posição de principal protagonista 
na estrutura social, ressaltando-se assim, a sua importância econômica no cenário 
capitalista, que agrega a função social contida na movimentação econômica, cujos 
reflexos ultrapassam os muros da propriedade física para atingir a coletividade, de 
maneira que o desenvolvimento da atividade econômica associe-se a uma função 
social. Busca-se então, verificar se o princípio constitucional da função social da 
propriedade passa efetivamente a orientar a atividade econômica organizada.

Palavras-chave: Propriedade; Empresa; Atividade Econômica; Estrutura Social; 
Função Social; Princípio Constitucional.



ABSTRACT

This study has as intended to analyze the existence of the social function of the 
company. Therefore, it starts at the conceptual evolutionary course of deprived property, 
ending at the property of goods production, that finds your materialization in the 
company. As an example is taken the delineation checked to the property and your 
social function in the constitutional text. Then the establishment and demonstration of 
the direct relationship between company and property, presupposing that the term 
property consigned in the Law of the Laws is addressed to the productive property -  
generating of wealth, contemplating one of the most important properties considered 
nowadays: the company. In this sense, the functional aspect of the deprived property is 
focused, just considered as a company. To emphasize it, the importance of the social 
function presence tries to unmask the conciliation possibilities between deprived 
property and social function. The conjugation between the property and function starts to 
be analyzed in a concrete plan, functional and constitutional. It is emphasized by the 
considerable social function carried out by the company. This fact elevates it to a main 
protagonist’s position in the social structure, standing out your economical importance in 
the capitalist scenery, that joins the social function contained in the economical 
movement, whose reflexes surpass the walls of the physical property to reach the 
collectivity, so that the development of the economical activity associates to a social 
function. The purpose is to verify if the constitutional beginning of the social function of 
the property would start to guide the organized economical activity.

Word-key: Property; Company; Economical Activity; Social Structure; Social Functions; 
Constitutional Beginning.
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1 INTRODUÇÃO

O surgimento de novos paradigmas conceituais revela o avanço da ciência 

que deles se serve para explicar o que acontece na sociedade. Urgem passos 

científicos que acompanhem o caminhar da sociedade, postura essa que perpassa 

o âmago dos fatos, os quais se antecipam às teorizações. Nesse sentido, estudos 

diversos buscam revelar na estrutura social, mistérios e essências da própria vida 

em sociedade, com suas normas e suas práticas, próprias de cada época, o que 

constitui o desafio da ciência e do pesquisador.

A aspiração de elucidar enigmas no mundo do direito e fazer emergir da 

empresa a sua função social explicam esta pesquisa. Considerada na sociedade 

contemporânea como o coração da vida social e econômica, a empresa, ao 

percorrer seu caminho histórico, deixa de ser simplesmente a propriedade dos bens 

de produção para despontar no cenário das transições econômicas mundiais, 

reestruturada e fortalecida, impondo autoridade crescente, como um poder notório 

reconhecido. Nesse sentido, ao tempo em que se testemunha o desfecho cíclico da 

revolução tecnológica, permeada peia sofisticação das técnicas empregadas na 

produção, os progressos da robotização, da reengenharia empresarial -  aliados à 

velocidade e globalização da informação -  que incitam um novo revolver industrial, 

é que, simultaneamente, presenciam-se profundas transformações decorrentes 

desses fatos nas relações econômicas e humanas e na própria estrutura da 

empresa, repercutindo em toda sociedade.

As reflexões em torno da empresa e sua função constituem, por assim 

dizer, elemento chave de discussão e merecem, portanto, ser registradas em toda 

sua amplitude. Dada a crescente importância, esse tema vem atraindo a atenção 

dos economistas, filósofos e cientistas sociais, eis o porquê do processo de 

pesquisa aqui empreendido. Dessa forma, como centro das investigações 

escolheu-se a empresa que, pela sua dinâmica, vem impondo intensas alterações 

no regime da propriedade, resultando em uma atenuação do individualismo



absolutista e desmedido para, enfim, harmonizar a propriedade com os anseios da 

sociedade, assumindo, assim, uma conotação social.

Não passa despercebido o fato de que as distintas definições para o 

vocábulo empresa refletem as constantes mudanças sofridas ao longo do tempo. A 

dinâmica do ordenamento comercial é revelada pelos fatos, visto que na era da 

formalização de negócios via internet, vigora paralelamente uma legislação 

mercantil envelhecida. A realidade contemporânea delineia-se como espaço perfeito 

para proliferação das investigações que envolvem a arcaica doutrina civilista da 

propriedade, abrindo-se caminhos para as inovadoras concepções do fenômeno 

empresa que priorizem a questão social. Nesse contexto, a empresa, sua missão e 

o papel desenvolvido perante a comunidade em que se encontra inserida, clamam 

urgentemente por mudanças e redimensionamento de responsabilidades, de forma 

a demonstrar que é possível atribuir uma função social à empresa privada, nascida 

em berço capitalista.

Para os efeitos deste estudo adotou-se a acepção do vocábulo empresa em 

toda sua extensão, sendo considerados empresa a pessoa jurídica, a sociedade 

empresarial, o comerciante individual ou o empresário. Empresa é então referida 

como o centro de imputação de interesses, conjunto de bens, estabelecimento, bem 

como todo aparelhamento colocado em movimento pelo empresário. Em sentido 

econômico, refere-se aos elementos capital e trabalho.

A tentativa de analisar a empresa em sua dimensão social implica situá-la 

em um contexto histórico-social e examinar, à luz do Direito, seu espaço, a rede de 

relações que aí se estabelecem e se estruturam.

No desenvolvimento do presente trabalho, tomou-se por linha mestra o 

“princípio da função social da propriedade”, consolidado no texto constitucional, 

especificamente nos arts. 5o e 170 da Constituição Federal, para, na seqüência, 

examinarem-se as possibilidades de vínculo entre empresa e propriedade e, 

posteriormente, adentrar-se na doutrina da função social e, assim, alcançar o 

princípio constitucional.

Importa enfatizar que a preocupação deste trabalho não é produzir um 

exame analítico dos princípios e normas jurídicas constitucionais, já que a doutrina
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não é pacífica na análise do tema, uma vez que a postura dos intérpretes não é 

uniforme.

Com o intuito de estabelecer conexões entre a teoria e a realidade que 

envolve a função social da empresa buscou-se eleger entre outras possibilidades 

existentes, uma que exemplificasse a aplicabilidade da função social, para tanto 

optou-se, para fins deste estudo, pelo Projeto de Economia de Comunhão.

A estrutura do trabalho apresenta-se em cinco capítulos. Dedica-se o 

primeiro capítulo ao estudo da propriedade privada e seu percurso histórico, isto 

porque a abordagem temática impõe a premência de historicizá-la, na medida em 

que ela se insere em uma relação espaço-temporal, a fim de evidenciar que, diante 

do instituto da propriedade, abre-se um imenso raio de abrangência, impossível de 

ser atingido neste ensaio, o que impõe sejam estabelecidos limites; deste modo, 

enfoca-se a propriedade e a empresa privada e os períodos de maior relevância 

para a investigação histórica dos aspectos que vinculavam ou não a propriedade 

privada a uma função social.

Na cadência sucessiva, procura-se demonstrar no segundo capítulo, a 

relação que aproxima empresa e propriedade para, reconhecendo na empresa 

também uma forma de propriedade, averiguar sua sujeição ao cumprimento de uma 

função social, em tentativas de busca às possíveis oportunidades de acomodação 

da empresa dentro do princípio da função social da propriedade, de modo a 

investigar se a norma constitucional é ou não auto-aplicável.

O tema da função social é objeto dos estudos empreendidos no terceiro 

capítulo, merecendo destaque o conflito entre concepção individualista, absorvida 

pelo direito de propriedade privada, e a concepção publicista, que vincula a 

propriedade a uma função social. Então, apresenta-se propícia a revisão das 

inúmeras concepções que se referem à função social da propriedade, uma vez que 

o tema é complexo e ao mesmo tempo desafiante à realidade capitalista que se nos 

apresenta. No entanto, tal investigação não tem como foco a demarcação dos 

possíveis contornos contidos na expressão função social, já que diante desse tema 

emerge uma multifacetada área de exploração teórica, atraindo as mais variadas 

considerações, consoante o ângulo tomado pelo observador.
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Nos primeiros capítulos, analisam-se as diversas concepções que 

fundamentam os temas propriedade, empresa e função social, procurando, a partir 

das distintas abordagens doutrinárias e inúmeras possibilidades, considerar aquela 

que permita orientar uma interpretação que viabilize a efetivação do Direito.

A interpretação que se pretende prestigiar no quarto capítulo direciona-se à 

colmatação do texto estático da norma constitucional à realidade pulsante, de 

forma a dinamizá-la concretamente, tendo em vista que a Constituição desponta 

como norma de vinculação suprema, norteadora de todo o ordenamento jurídico. 

Examinar-se-á a Magna Carta, partindo-se da necessidade de romper com a 

interpretação clássica, descerrando a Constituição, suas regras e princípios, uma 

vez que, sendo considerada como um sistema não-fechado, pode ser explorada e 

reedificada através de uma hermenêutica concretizadora1.

O percurso a ser empreendido tem por escopo verificar se no sistema 

constitucional brasileiro há espaço e possibilidades para o desenvolvimento de uma 

interpretação fundada em uma teoria concretizadora, vez que a função social da 

propriedade desponta no texto constitucional como regra jurídica da mais elevada 

atualidade, estimulando debates e expressiva polêmica.

O que se quer evidenciar é a relação entre o exercício da propriedade 

privada na forma de empresa e sua sujeição ao princípio constitucional da função 

social da propriedade. Destaca-se assim, a relação direta entre o exercício da
O  ‘

atividade empresarial e as conseqüências (positivas ou negativas) decorrentes da 

conscientização ou não do titular da empresa, e da importância de sua participação 

social ativa, pois é das atitudes assumidas pelo empresário3 que advêm as 

expectativas de elevação dos distintos graus de humanismo e solidariedade, 

destacando a característica social da propriedade.

Finalizando, aborda-se no quinto capítulo, um caso concreto de empresa 

integrante do Projeto de Economia de Comunhão, a qual se apresenta como 

exemplo de propriedade privada orientada ao cumprimento de uma função social. O

1 Modalidade de interpretação que através da combinação de métodos hermenêuticos distintos busca 
preservar a força normativa da Constituição, um de seus defensores é Konrad HESSE.

Atividade empresarial, tomada como representação dinâmica da empresa.
3 O termo aqui referido engloba o titular da propriedade econômica, seja ele referido como 
comerciante ou empresário individual ou ainda como sociedade comercial ou sociedade empresária.



projeto referido é oriundo de uma proposta inovadora lançado por Chiara Lubich, e 

implantado no Brasil no ano de 1991, tendo se expandido posteriormente para 

outros países da América Latina e da Europa, fazendo parte da experiência 

concreta de aproximadamente 900 outras empresas.

Vale dizer, ainda, que não se tem a pretensão de exaurir o tema em todos 

os ângulos, profundidade e reflexões permitidas, em razão de sua amplitude e 

complexidade, digno de juristas de escol, mas tão somente abrir um leque para 

novas abordagens, com objetivo de ampliar o debate e avivar a polêmica.

Esta pesquisa não apresenta uma idéia acabada, pois as questões aqui 

analisadas e apresentadas não se encontram encerradas em definitivo, mas 

pretende contribuir para com a comunidade científica no avanço das pesquisas e 

interpretações que caminhem em direção à adequação da norma constitucional à 

realidade social e econômica que domina o cenário contemporâneo, indicando 

perspectivas para futuras investigações.
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2 ABORDAGENS TEÓRICAS AO ESTUDO DA PROPRIEDADE PRIVADA

2.1 PERCURSO EVOLUTIVO

A propriedade desponta no cenário mundial como um dos pilares básicos de 

sustentação da civilização ocidental*, encontrando posição privilegiada nos sistemas 

jurídicos da atualidade, isto porquê a etapa histórica da qual emerge é extrema 

importância, pois radiografa os regimes jurídicos, constituindo-se em elemento 

essencial na estrutura social e econômica de todos os Estados5. Sua origem, 

conteúdo e evolução acompanham a própria história da sociedade e, desse modo, 

em uma ou noutra época, apresenta-se com caracterizações próprias, em razão das 

influências sofridas pelo instituto nos distintos momentos de sua trajetória.

Caio Mário da Silva PEREIRA6 destaca que a propriedade apresenta-se 

como “a pedra de toque” dos sistemas jurídicos e políticos que regem as nações, 

concluindo que, de seu exame e interpretação, é possível conhecer a inclinação dos 

povos nos distintos momentos de seu percurso evolutivo. Sob esse prisma, Orlando 

GOMES7 enfatiza que o estudo jurídico da propriedade implica o precedente 

conhecimento de sua evolução. Desse modo, nota-se que a retrospectiva histórica 

da propriedade passa por três momentos distintos, que evidenciam o caráter das 

transformações sociais: Antigüidade Clássica, Idade Média e Idade Moderna. Da 

mesma forma, inúmeras conceituações do termo traduzem as modificações 

possibilitadas pelas diferentes fases da história dos povos, de maneira a se 

amoldarem aos diferentes tipos de sociedade.

Veja-se que, nos primórdios, o direito à propriedade não encontrou sua 

garantia nas leis, mas sim na religião, pois a propriedade privada fez parte das 

experiências dos povos da antigüidade, sendo claramente perceptível na crença

6

4 PEZZELLA, M. C. C. Propriedade privada no direito romano. Porto Alegre: Editor Sérgio Antônio 
Fabris, 1998. p. 15.
5 BUSATO, A .V. R. Multipropriedade: nova forma imobiliária de uso em comum. Revista Direito & 
Justiça, Porto Alegre, p. 173, v. 20, n. 19,1998.
6 PEREIRA, C. M. da S. Direito de propriedade, sua evolução atual no Brasil. Revista Forense, Rio 
de Janeiro, v. 152, n. 51, p. 7, mar./abr. 1954.
7 GOMES, O. Direitos reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969. p.112.



doméstica em que cada família adorava seus próprios deuses, entronizando-os com 

exclusividade em altares erguidos nos lares, dentro de sua propriedade8.

Os povos antigos possuíam uma concepção mais ampla de propriedade, 

incluindo em sua acepção a totalidade dos objetos exteriores, corpóreos e 

incorpóreos que integram o patrimônio de cada um.

A propriedade romana, consolidada no jus quiritário, foi reconhecida como 

forma elementar de propriedade e na “plena in re potesta do pater família’8, 

originou-se livre, para que na liberdade pudesse ser exercida. Segundo Ronaldo 

POLETTI10, o estudo do Direito Romano é fundamental para a compreensão dos 

institutos jurídicos. Nesse sentido, Tristão de ATHAYDE11 atribuiu aos romanos a 

origem do direito de propriedade privada, visto que a tradição remete “aos primeiros 

Reis legendários de Roma a propriedade privada do heredium, transmissível aos 

herdeiros”. Contudo, não é possível reconstruir com precisão a história da 

propriedade fundiária em Roma, até o advento da Lei das XII Tábuas, eis que 

inexiste uniformidade doutrinária nesse ponto. No entanto, os registros históricos 

indicam que os romanos foram efetivamente os “criadores do direito de propriedade 

privada, do direito abstrato, do direito privado”12.

Merece ênfase a anotação de José Castán TOBENAS13 de que, nem 

mesmo na época clássica, a propriedade romana teria outorgado ao seu titular um 

poder ilimitado, pois o Direito Romano reconheceu certas limitações, tais como as 

“obrigações de vizinhança”, e assim, a afirmação de que naquele período a 

propriedade apresentava contornos ditos absolutos, deve ser interpretada com 

restrições. Então, dentre as características atribuídas ao instituto da propriedade 

romana permanecem a exclusividade e a perpetuidade, já que ao proprietário não 

se concedeu um domínio supremo e incondicional, uma vez que foi afetado por 

certas limitações.

8 COULANGES, F .; NUMA, D. A cidade antiga. São Paulo: Hemus, 1975. p. 99.
9 A propriedade privada do pater famílias sobre o heredium é confirmada pela unanimidade na 
tradição.
10 POLETTI, R. R. B. Elementos de direito romano público e privado. Brasília: Livraria e Editora 
Brasília Jurídica, 1996. p. 20.
11 ATHAYDE, T. de. Introdução ao direito modemo: o materialismo jurídico e suas fontes. Rio de 
Janeiro: Centro D. Vital, 1933. p. 94.
12 SIQUEIRA, A. C. Direito e legislação de terras. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 12.
13TOBENAS, J. C. La propriedade y sus problemas actuales, Madrid: Reus, 1962, p. 44-5.
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Entre os romanos foram encontrados traços de uma propriedade 

rigorosamente individualista, segundo GIFFARD14, estes a classificaram em quatro 

espécies: quiritária15, pretoriana, provincial e peregrina, as quais foram unidas 

posteriormente.

Na Idade Média a propriedade apresentava-se fragmentada, devido aos 

choques culturais decorrentes das invasões bárbaras. O controle da propriedade 

privada era dos senhores, inseridos no ápice da pirâmide social, sendo que, na 

parte inferior, estavam os vassalos, os servos e os semilivres, aos quais eram 

atribuídos pesadíssimos tributos. Nesse período, a acepção de propriedade extraída 

do Direito Canônico é realçada pela proposta de teólogos e canonistas que 

conjugaram o direito pessoal ao dever social.

Na Idade Moderna, os titulares da Escola de Direito Natural, representantes 

da Europa Continental, insistiam que as normas referentes à propriedade fossem 

consolidadas em códigos de leis16.

O prelúdio para a transformação radical da noção de propriedade foi 

gestado com a Revolução Francesa, que fundou o liberalismo e o individualismo, 

através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, destacando 

os princípios filosóficos vigentes no século XVIII. Nesse documento, o art. 17 

definiu o direito de propriedade como um direito inviolável e sagrado, do qual 

ninguém pode ser privado17. Ao se fixar como direito substancial do homem, a

8

14 "Pour lui, les Indo-Européens ou Aryens avaient connu la proprieété foncière avant leur dispersion; 
car le culte des ancêtres et du foyer (près duquel ces peuples déposaient les restes de leurs morts) 
implique lèxistence dùne propriété foncière, individuelle ou familiale. [...] Cette propriété est une 
propriété d’un type particulier; le paterfamilias l'administre en maître pendant as vie comme une 
propriété individuelle’’. GIFFARD, A. E. Précis de droit romain: histoire, division et notion de la 
propriété a Rome. 4. ed. Paris: Librairie Dalloz, 1953. p. 325.1.1.

A expressão propriedade quiritária traduz a propriedade romana por excelência, cuja aquisição era 
privilégio exclusivo do cidadão romano. O termo deve estar relacionado com os sabinos do Quirinal. 
No tempo do imperador Justiniano, século VI d.C., não mais se conhecia a distinção entre a 
propriedade quiritária e a pretoriana, tendo sido unificadas “para todos os bens, para todos os 
cidadãos, em todo o império”. Assim, passou a propriedade a ser. I -  individual; II -  absoluta; III -  
perpétua, originando as expressões “ius Iruendi, jus utendi e jus abutendi”. SIQUEIRA, A. C. Direito 
e legislação de terras. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 12-13.
16 Ibid., p. 22.
17 “Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque 
la nécessité publique, légalement constaté l’exige évidemmente et sous la condition d'un juste 
préalable indemnité.” Destaque-se que esse dispositivo continha limitações nas hipóteses de 
desapropriação por necessidade pública e mediante prévia indenização. BRASIL Direitos Humanos: 
Instrumentos internacionais. Documentos diversos. Brasília: Senado Federal, 1990. p. 11.
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propriedade “ampliou-se, distendeu-se, como alongamento do ser humanei1*” (sic). 

Essa proclamação reacende no direito de propriedade características próprias da 

época romana.

Importa enfatizar que, antes mesmo da Revolução Francesa, diversos 

filósofos19 relacionaram a instalação da desigualdade e da miséria social à 

instituição da propriedade privada e a sua distribuição desigual, abrindo caminho 

para as tensões e os questionamentos que se instalaram. Jean Jacques 

ROUSSEAU20, ressaltando os distintos períodos que marcaram o desenvolvimento 

da humanidade, declarou que o da propriedade apresentava-se como o estágio 

decisivo, tornando-se célebre com o Discurso sobre a origem e os fundamentos da 

desigualdade entre os homens, através do qual declarou que os homens, ao 

determinarem prescrições quanto à propriedade, firmaram paralelamente a lei da 

desigualdade. Segundo o filósofo, as normas que originaram21 a propriedade 

decorrem de ajustes entre os homens e assim, podem estes, livremente, colocar à 

disposição de quem quer que seja os bens de quem detém a titularidade, 

estabelecendo expressamente a desigualdade através da eleição de níveis distintos 

e de diferentes categorias sociais.

No século XIX, a concepção fracionada do direito de propriedade construída 

durante o regime feudal22 é novamente unificada, restaurando-se como conceito 

compacto e incondicional, refletido pelas disposições contidas no art. 544 do Código

18 RUSSOMANO, R. A função social da propriedade. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 18, 
n. 75, p. 263, jul./set. 1985.
19 A Revolução Francesa emergiu fundada no liberalismo econômico e no individualismo firmado nas 
obras, cujos expoentes maiores foram Voltaire, Rosseau, Locke, Montesquieu, Diderot, Condorcet, 
dentre outros. VARELLA, M. Propriedade intelectual de setores emergentes. São Paulo: Atlas,
1996. p. 22.
20 ROUSSEAU afirmava em 1754 que, o “A invenção da propriedade suscita, de um lado, a 
existência da primeira grande desigualdade, a que separa os ricos dos pobres e, de outro lado, a 
formação das primeiras sociedades civis, baseadas em leis (...) O homem toma-se escravo de suas 
necessidades e de seus semelhantes. A riqueza suscita a ambição, a concorrência, a rivalidade de 
interesses, a herança, a dominação universar. ROUSSEAU, J. J. Discurso sobre a origem e os 
fundamentos da desigualdade entre os homens. São Paulo: Abril Cultural, 1993. p. 210, 264 e 
265. (Os pensadores, v.1).
21 São inúmeras as teorias que tentam explicar a origem da propriedade, entre elas destacam-se: 
teoria da ocupação, considerada a mais frágil; a do trabalho elaborada pelos economistas; da 
natureza humana, adotada pela Igreja Católica; e a da lei, segundo a qual a propriedade é 
considerada instituição civil, uma concessão do direito positivo.
22 No sistema feudal, a terra era dividida em duas partes, uma pertencente ao senhor feudal e outra 
distribuída entre inúmeros arrendatários, sendo que estes, além de cultivarem as terras arrendadas, 
laboravam também nas terras do senhor.



Civil Francês23 de 1804, também denominado Código de Napoleão, e conhecido 

igualmente pelo cognome Código da Propriedade, que assegura: UA propriedade é o 

direito de gozar e de dispor das coisas de maneira mais absoluta”.24

A propriedade sem limites e individualista foi combatida metodicamente por 

críticos de tendências diversas, como socialistas, humanistas, nacionalistas e 

democráticos25. As doutrinas social izadoras alastraram-se, e a propriedade privada 

foi responsabilizada pela instalação da miséria social. O conflito ideológico 

traduzido na “luta que se trava em torno da propriedade e quem deva ser o seu 

titular”26 elege como centro o instituto da propriedade.

Assumiram relevante repercussão as declarações contidas na obra 

denominada “O que é a propriedade?” de Pierre J. PROUDHON27 e sintetizadas na 

afirmação de que “a propriedade é o roubo!”. Para o autor a propriedade particular 

era considerada "pedra de escândalo”28, sendo caracterizada como opressora, anti

social e imoral. Está é uma pretensão perversa recepcionada pela legislação civil, 

porque a permanente, única e verdadeira possuidora da propriedade é a sociedade, 

uma vez que “o indivíduo passa, a sociedade nunca morre”, pois o homem a toma 

em usufruto. Tal pensamento alia-se à abordagem de MARX29 em seu Manifesto 

Comunista de 1848, que firmou a expressão: "abolição da propriedade privada”. 

Associando ao capitalismo o termo exploração, construiu a teoria da “mais valia”, 

disseminando no tempo e na história o fato econômico e apregoando a luta de 

classes. Contudo, a crítica marxista se enfraqueceu diante da demonstração do

10

23 COELHO, F. U. O empresário e os direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 6.
24 “art. 544, Code Napoleón, La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la 
plus absolue, pourvu quôn nèn fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.” 
(primeira parte). CODE Napoléon expliqué. 6. ed. Paris: Henri Pion, Imprimeur-Éditeur, 1859. p. 
430.
25 GOMES, O. A crise do direito. São Paulo: Max Limonad, 1955. p. 93.
26 LEÃO, A. A responsabilidade dos administradores de empresa. Rio de Janeiro: Forense, 
1988. p. 17.
27 Para o autor a propriedade não podia ser objeto de apropriação individual, pertencia a todos e 
aqueles que dela se apossavam, eram considerados ladrões, atacou com veemência a recepção 
contida na legislação civil. PROUDHON, P. J. O que é a propriedade? Tradução: Marília Caeiro. 2. 
ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1975. p. 11.
28 Ibid., p. 70.
29 LASKI, H. J. Manifesto comunista de Marx e Engels. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1978. p.106.



economista, Joseph SCHUMPETER30, o qual evidencia que a acumulação de 

capital é uma exigência de toda sociedade industrializada, seja capitalista, seja 

socialista.

A concepção de propriedade, decorrente da Revolução Francesa31 -  em 

que pulsava vigorosamente o caráter absolutista e individualista do direito de 

propriedade -, ecoou através do século XIX, atingindo o Ocidente. Essa idéia foi 

codificada pelas mais diversas legislações: Código Italiano de 1865, Código Civil 

Espanhol de 1899, Código Civil Português de 1867 e Código Civil Brasileiro de 

1916. Essa legislação, segundo Francesco MESSINEO32, passou a expressar toda 

a potencialidade do sentimento individualista contido no direito de propriedade.

O Código brasileiro de 1916 não se preocupou em explicitar a abrangência 

do vocábulo propriedade, limitando-se a listar os direitos reconhecidos ao seu 

titular33. Assim, espelhou a concepção do pensamento liberal pretérito, ao 

reconhecer a propriedade em termos absolutos e de forma individualista, ignorando 

a existência de uma função social.

Certamente a posição assumida pelo legislador nacional, que preferiu não 

solidificar expressamente uma definição para propriedade, deve-se à constatação 

de que esta não tem um significado unívoco, encontrando-se aberta para acolher 

distintas interpretações, as quais se desenvolvem e se estruturam 

progressivamente, acompanhando o desenvolvimento das civilizações.

Tal sistematização foi profundamente alterada, devido às mutações sociais 

e econômicas desencadeadas pela Revolução Industrial, quando emergiram, entre

11

30 Foi apontado como aquele que deu a maior importância aos empresários, elegendo-os como 
“agentes de inovação“, é aquele que cria combinações novas, na tentativa de superar os 
concorrentes. SCHUMPETER, J. A. A significação do manifesto comunista na sociologia e na 
economia In: LASKI, H. J. Manifesto Comunista de Marx e Engels. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1978. p. 145.
31 Muito embora tenha a Revolução procurado imprimir à propriedade uma conotação democrática, 
extinguindo privilégios e eliminando direitos perpétuos, passou a ser monitorada e a servir aos 
interesses da classe burguesa. FACHIN, L. E. A função social da posse e função social da 
propriedade. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988. p. 16.

MESSINEO, F. Manual de derecho civil y comercial. Buenos Aires: Jurídicas Europa - América, 
1954. p. 196. t. 2.
33 Art. 524: ‘a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e de reavê- 
los do poder de quem quer que o injustamente os possua”. BRASIL. Código civil brasileiro: Lei n. 
3.071 de 1 de janeiro de 1916. São Paulo: C. Teixeira & Cia Editores. 1916. p. 85.



outros, os conceitos de propriedade dos bens de produção34, de capital dos solos. 

Nesse período, a noção de individualismo, que emoldurava o instituto da 

propriedade face à concentração de bens, é alterada pelo progresso científico e 

pelo desenvolvimento econômico, em função da industrialização que proporcionou o 

acúmulo de riqueza, ao lado dos abusos sociais. Essa etapa foi decisiva para a 

reestruturação teórica da propriedade, designando a reescrição do instituto sobre 

um enfoque funcional.

Adentrando na Modernidade, destacam-se duas tendências que conduzem 

à abordagem do tema da propriedade: o perfil individualista e o coletivista. O 

primeiro centra-se no axioma romanístico, individualista, traduzido como o direito 

ilimitado, ao qual se aderiu em 1916 o Estatuto Civil Brasileiro; o segundo traduz-se 

pelo movimento de origem marxista, que defende a socialização dos meios de 

produção e o fim da propriedade privada. Caio Mário da Silva PEREIRA35, referindo- 

se ao perfil coletivista e admitindo sua influência na legislação nacional, afirma ser o 

movimento denominado de socialização aquele que indica as direções e aponta os 

rumos a serem adotados pelo ordenamento legislativo no final do século XX e início 

do século XXI, reconhecendo que as elaborações jurídicas de nosso tempo são 

fortemente inclinadas pelo elemento social, afirmando estar “a província do direito 

privado mais sensível às influências da evolução social” (...) “o assalto à cidadela 

proprietarista caracteriza a revolução social do presente, o combate aos privilégios 

assinala a tendência reformista de nossos dias”36.

No mundo contemporâneo, o instituto da propriedade é reconhecido como 

fonte refletora de riqueza e poder, e, por isso, passou a ocupar lugar de destaque 

no desencadeamento do fenômeno econômico e social.

Em um novo contexto, o filósofo Augusto COMTE37 destacava na 

propriedade a presença de uma função social, afirmando que, quando exercida 

com sabedoria, enobreceria a posse. Em sua obra Système de politique positive

12

34 BRITTO, C. A. Direito de propriedade: o novo e sempre velho perfil constitucional da 
propriedade. RDP, n. 91, p. 44, jul./set. 1989.

PEREIRA, C. M. da S. Direito da propriedade, sua evolução atual no Brasil. Revista Forense, Rio 
de Janeiro, v. 7, n. 152, p. 8, mar./abr. 1954.
36 PEREIRA, C. M. da S. Instituições de direito civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 6.
37 COMTE, A. Système de politique positive. 3.ed. 1980, v. 1, p. 156.
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arremessa as sementes da teoria da funcionalidade da propriedade, declarando 

que, ainda que se trate de propriedade privada, terá sempre uma função social, 

princípio este postulado por Léon DUGUIT.

Surgem daí as primeiras reflexões que apontam a presença de um limitador 

à propriedade, o elemento social, revelando-se oportuna a afirmação de Arthur 

Machado PAUPÉRIO, que assevera que, dentre “todos os direitos humanos, talvez 

o de propriedade seja o mais relativo”38. Assim, a propriedade consolidada como um 

direito sagrado e perpétuo perante as codificações oitocentistas, sujeitou-se no 

último século a vigorosas transformações paradigmáticas:

O que ocorreu com a propriedade não foi a decadência do instituto, mas uma mudança de 
paradigmas estruturais, realizando uma repartição e tendo como mudança a estrutura da 
propriedade, visto que o direito individual de propriedade perde lugar para o direito de 
quem a utiliza, ou ainda, o proprietário não possui mais o poder absoluto e inviolável da 
propriedade em detrimento da função social da propriedade.

O exagerado individualismo embutido na propriedade recebe agora os 

reflexos de idéias que, gradualmente, edificaram a doutrina denominada função 

social da propriedade, modificação conceituai introduzida no regime clássico que 

tradicionalmente definia a propriedade. A relação externa, traduzida pelo exercício 

ou pelo uso da propriedade, é modificada pela influência dessa nova concepção.

Nos esforços empreendidos na tentativa de se demonstrar a conexão entre 

a propriedade e a empresa, merece destaque o conteúdo do Anteprojeto do Código 

Civil de autoria de Orlando GOMES, para quem a empresa é reconhecida 

expressamente como uma forma de exercício da propriedade, conceituando-a como 

“um preceito elástico”40, sendo introduzida com o seguinte texto no art. 377: “A 

propriedade, principalmente quando exercida sob a forma de empresa, deve 

conformar-se às exigências do bem comum, sujeitando-se às disposições legais que 

limitam seu conteúdo, impõem obrigações e lhe reprimem os abusos”41.

38 PAUPÉRIO, A. M. Teoria democrática do poder. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1997. p. 59. v. 1.
39 COSTA, T. N. G. Repensando o direito civil. Revista Faculdade de Direito Departamento de 
Ciências Jurídicas, Caxias do Sul, n. 10, p. 13, dez. 1999.
40 GOMES, O. Lineamentos gerais do anteprojeto de reforma do código civil. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 334, ano 52, p. 16,1952.
41 Ibid., p. 17.



Merece registro também o fato de que “a propriedade traça as fronteiras 

entre o individualismo econômico -  símbolo da sociedade capitalista e o 

socialismo, marcado pela coletivização dos meios de produção”. Assim, segundo 

Guilherme Nogueira GAMA, a abordagem dedicada ao direito de propriedade deve 

aderir à orientação da doutrina contemporânea, adaptando seu conteúdo aos 

aspectos humanitário e solidarista.42

As novas transformações foram incorporadas pelo novo Código Civil, que 

em seu art. 1.228, § 1o, reflete uma nova postura, consignando que o exercício do 

direito de propriedade deve ser desempenhado em perfeita harmonia com os 

objetivos sociais e econômicos, especificando assim que: “O direito de propriedade 

deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e 

de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 

especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 

histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas”43.

Não seria demasiado afirmar que a propriedade perpassa a 

operacionalização econômico-privada de um bem particular, e no domínio privado 

alcança os bens passíveis de transformação, em um processo claramente 

perceptível, podendo, ainda, ser identificado de forma indireta; da mesma forma que 

é da propriedade que se irradiam as mais variadas relações que cercam os homens, 

tais como as relações de produção, trabalhista e profissional.

Nesse sentido a empresa passou a ser reconhecida como propriedade dos 

bens de produção, fixando-se a partir disso, a idéia de que o proprietário, ao servir- 

se de sua propriedade, deve manter-se atento ao limitador social que passa a afetá- 

la, atingindo sua utilização.44

E muito embora a propriedade durante todo o século XX tenha tolerado 

substanciais transformações, essas mudanças não foram o bastante para saciar às

14

42 GAMA, G. C. N. da. Desapropriação urbanística: um instrumento jurídico de desenvolvimento 
urbano. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar Ltda, v. 219, p. 153. jan./mar. 
2000.
43 BRASIL. Novo Código Civil. Organizadores: SABATOVSKI, E.; FONTOURA, I. P.; FOLMANN, M. 
Curitiba: Juruá, 2001. p. 155.
44 Uso da propriedade é traduzido como o modo com que são exercitadas as faculdades ou os 
poderes inerentes ao direito da propriedade. FACHIN, L. E. A função social da posse e função 
social da propriedade. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 17.



exigências decorrentes das necessidades do homem, como também revelaram-se 

insuficientes para evitar as divergências sociais.

No século XX, em decorrência das transformações semânticas, o conceito 

clássico de propriedade, de nuanças absolutistas, é reelaborado para acolher um 

novo colorido proporcionado pelo acréscimo do elemento social que, infiltrando-se 

no ordenamento jurídico, passa a integrar a norma e a modelar a realidade social e 

política. Nesse contexto, a propriedade dos bens de produção acompanha a 

ascensão do capitalismo, contemplando, assim, inúmeros bens e distintos institutos

2.2 PROPRIEDADE DOS BENS DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO

No presente momento histórico, caracterizado pela transitoriedade e 

acentuadas mudanças, a atividade produtiva e redistribuitiva de bens passa a 

ocupar lugar exponencial, indicando os rumos a serem perseguidos, confirmando 

que a principal distinção entre bens é aquela que repercute na vida social, 

provocando a divisão entre os bens de consumo e os de produção.

Muito embora seja possível registrar a existência de um consenso quanto ao 

reconhecimento de um direito de propriedade restrito aos bens de uso e consumo 

individual, a problemática instalada em relação à classificação concentra-se em 

tomo dos sistemas econômicos, políticos e jurídicos que regulamentam os bens de 

produção em proveito da comunidade. É possível observar que, nos regimes sócio- 

econômicos capitalistas, apoiados no primado da iniciativa privada, convive-se 

harmoniosamente com as delimitações impostas ao direito de propriedade e no 

interesse coletivo, o que se acentua pela sujeição da propriedade a um objetivo 

supremo, traduzido pela sua função social.

Por assim ser, revelam-se oportunas algumas considerações concernentes 

à diferenciação entre as classes de bens de uso, consumo e de produção. Tal 

classificação decorre diretamente da destinação que lhes é conferida, 

desvinculando-se de sua natureza, pois funcionam ora como instrumento de 

produção, ora como coisa consumível, ou ainda como origem potencial de criação 

de valores.

15
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2.3 PROPRIEDADE DINÂMICA E A PROPRIEDADE ESTÁTICA

O papel fundamental desempenhado pela propriedade nas relações sociais, 

econômicas e jurídicas revela seu aspecto funcional, retratando a conotação ativa 

conferida ao direito de propriedade em sua performance dinâmica.

Inúmeros autores, ao se referirem à empresa, permitem que se estabeleçam 

distinções entre propriedade dinâmica e propriedade estática. Nesse sentido, 

informa Fábio Konder COMPARATO45 que a propriedade estática significa o 

“domínio eminente”, já a dinâmica relaciona-se com o “domínio útil”.

As raízes da dinamização da propriedade privada são retomadas a partir da 

reinterpretação das expressões procurare at dispensare, contidas na Suma 

Teológica, a qual, combinada com certos postulados da economia política moderna, 

encontra tradução na expressão: “a riqueza na medida em que produz, retorna ao 

bem comum” 46.

O processo de ativa movimentação dos bens deve ser compreendido como 

uma tarefa imposta ao proprietário e que se viabiliza através de sua atuação na 

organização dos fatores de produção. Tratar as coisas exteriores como bens 

comuns a todos é utilizá-las de maneira a tomá-las proveitosas à sociedade, e que 

podem ser sintetizadas na assertiva de que o capital deve ser colocado em 

movimento, de forma a ativá-lo.

Vale registrar que, na progressiva evolução da empresa, sua análise, 

enquanto unidade ativa, revela um importante fator econômico de reflexos jurídicos 

decorrentes de eventual avaliação da empresa, com o arbitramento de valores.47

45 COMPARATO, F. K. Função social da propriedade dos bens de produção. In :_____. Direito
empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 30-1.
46 Para o autor da Suma Teológica o dever de distribuir entre os pobres o supérfluo era um dever de 
justiça. AQUINO, S.T.. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 153. (Os pensadores, v. 8 .).
47 ‘Lembre-se que para que se possa atribuir um valor preciso à empresa (seja na hipótese de 
retirada de sócios, indenizações, etc.), segundo a mais moderna jurisprudência alemã, é necessário 
que nesta análise valorativa sejam tomados em arbitramento indispensavelmente os elementos que 
a caracterizam como unidade econômica e também jurídica, numa tentativa de harmonização, para 
tanto, a empresa é contemplada em duas dimensões estática e dinâmica. O exame estático coloca 
em ênfase o valor patrimonial da empresa; enquanto que de sua análise dinâmica, sobressai o valor 
de sua rentabilidade.” SCHMIDT, K. Derecho comercial. Tradução: Frederico E. G. Wemer. 3.ed. 
Buenos Aires: Astrea Editorial, 1997. p. 76-7.



Contudo, seu desenvolvimento é objeto da ciência econômica, cuja análise não se 

configura objeto deste estudo.

É importante destacar que a empresa deve ser contemplada em duas 

dimensões: estática e dinâmica. As estáticas relacionam-se às propriedades 

imobiliárias, aos créditos e às relações jurídicas delas derivadas para com os seus 

titulares e são regidas eminentemente pelo Código Civil. Já as dinâmicas vinculam- 

se com as atividades econômicas, industriais e comerciais que se destinam a 

concretizar os mecanismos que geram a circulação, a distribuição e consumo de 

bens, os quais se encontram regulamentados parcialmente em distintos diplomas 

legais. Estas tratam diretamente dos bens de produção, enquanto aquelas, dos 

bens de consumo. Portanto, o exame estático enfatiza o valor patrimonial da 

empresa, enquanto que de sua análise dinâmica sobressai o valor de sua 

rentabilidade.

A constatação da dupla possibilidade de avaliação da empresa, por si só, 

justifica a análise proposta de redimensionamento dos diversos aspectos a ela 

ligados.

Para Isabel VAZ48, dinamizar é colocar os bens em movimento, ou seja, 

retirar o capital da ociosidade, afastando os bens de produção do estado de 

improdutividade, utilizando-os em um empreendimento que responda de maneira 

profícua à coletividade, de forma a movimentá-los eficazmente, possibilitando 

originar novas riquezas, produzir novos postos de trabalho, fortalecer as relações 

de independência econômica dos colaboradores da empresa, ao mesmo tempo em 

que se oferece sustentação à comunidade. Esse impulso empreendido através da 

dinamização da propriedade, encontra seu máximo aproveitamento em uma 

possível substituição de uma obrigação individual de cunho satisfativo íntimo, 

expresso no ato de dar esmolas, pelo dever moral inspirado em um compromisso 

voluntário e maior para com a comunidade, oferecendo-lhe produtos de qualidade, 

trabalho útil e remuneração compatível.
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48 VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 151.



Ainda que possa restar preservada a propriedade privada, não se pode 

ignorar a existência de certas limitações, restrições, e que, eventualmente, sobre 

ela podem incidir.

Constata-se assim, que a função social “transforma a propriedade 

capitalista, sem socializá-la”49, sendo que a propriedade permanece privada, no 

domínio do titular, muito embora sua utilização encontre-se condicionada aos 

interesses da sociedade. Importa esclarecer que a atribuição de uma função social 

para a propriedade não possui natureza socialista, como seria de se supor. Nesse 

sentido, manifesta-se Orlando GOMES ao recordar que a fórmula função social 

traduz uma hipocrisia, já que se presta a maquiar e esconder “a substância da 

propriedade capitalística. É que legitima o lucro ao configurar a atividade do 

produtor de riqueza, do empresário, do capitalista, como exercício de uma profissão 

no interesse geral”50.

O que se constata, frente a uma observação ainda que breve da evolução 

do pensamento ocidental e da história da vida econômica, é que, sob a relação de 

propriedade privada se solidificam as mais distintas formas de proteção do homem e 

de sua família, em face das carências materiais. Com efeito, afirma Fábio Konder 

COMPARATO que: “na contemporaneidade, a propriedade privada deixou de ser o 

único, se não o melhor meio de garantir a subsistência individual ou familiar. Em 

seu lugar aparecem, sempre mais, a garantia de emprego e salário justo e as 

prestações sociais devidas ou garantidas pelo Estado, como a previdência contra os 

riscos sociais, a educação e a formação profissional, a habitação, o transporte e o 

lazer”51. Essa constatação fática revela que sobre a propriedade estruturam-se 

relações direcionadas a prover as necessidades humanas, assegurando a 

manutenção dessas vantagens. A importância da propriedade, como processo de 

execução dos interesses do indivíduo ou de sua família, encontra-se
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49 SILVA, J. A. Curso de direito constitucional positivo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
285-6.
50 GOMES, O. A função social da propriedade. In :____Anais do XII Congresso Nacional De
Procuradores de Estado, 11, Salvador: [s.n.], 1986, p. 61.
50 COMPARATO, F. K. Função social da propriedade dos bens de produção. In :_____. Direito
empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 30.



indissociavelmente vinculada à vida real e ao desempenho de um direito 

proeminente sobre as coisas.

Frente as considerações em torno da conceituação de propriedade privada, 

e de suas especificidades, observa-se que há embates teóricos no que diz respeito 

à sua definição e também à função social da propriedade.

É certo, porém, que a legislação moderna caminha ao encontro de um 

ponto de equilíbrio entre os interesses perseguidos pela sociedade e aqueles 

eleitos pelos cidadãos. Importa destacar as observações de José de Oliveira 

ASCENSÃO que, ao se reportar à ordem legal, enfatiza seu caráter dinâmico 

declarando não se tratar de "uma estrutura estática e acabada, mas uma ordem 

evolutiva, uma resposta diferente a cada nova situação social”52.

Torna-se necessário contextualizar a propriedade no mundo 

contemporâneo, destacando a empresa na produção e circulação de riquezas, como 

a mais representativa forma de propriedade dos bens de produção, vez que ao 

longo de sua superfície tende a incidir considerável fardo de interesse social.

O instituto da propriedade apresenta formas e conteúdos múltiplos53, 

permitindo considerar que a empresa traduz uma das diversas faces da propriedade 

e, do mesmo modo que esta, a empresa não se apresenta como uma categoria 

claramente definida. Nesse sentido, registra-se também a significativa observação 

de Márcia Carla Pereira RIBEIRO que, referindo-se à conotação pretérita da 

empresa como simples expressão de propriedade, destaca presentemente o 

alcance de seu sentido social, enfatizando conclusivamente que "o que antes 

poderia ser considerado apenas forma de propriedade, recebe o reconhecimento de 

seu papel fundamental na sociedade”54.

Significa afirmar que a empresa, por conseguinte, em seu desenvolvimento 

sofre influências e transformações, em um trajeto que aos poucos deixa para trás
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52 ASCENÇÃO, J. O. O direito: introdução e teoria geral: uma perspectiva luso-brasileira. 10. ed. 
Coimbra: Almedina, 1997. p. 504.
53 Alguns juristas de prestígio compreendiam a empresa, em termos jurídicos, como um conceito 
plurivalente. COELHO, F. U. O empresário e os direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 
1994. p. 13.
54 RIBEIRO, M. C. P. Sociedade de economia mista & empresa privada: estrutura e função. 
Curitiba: Juruá, 2000. p. 171.



sua conotação eminentemente material, para posicionar-se como espaço 

substancial de vitalização do homem e da sociedade.
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3 PERCURSO EVOLUTIVO E CONCEITUAL DE EMPRESA
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3.1 EMPRESA: INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA A PROPRIEDADE NA 

CIVILIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA

O cenário jurídico pretérito foi dominado pelo mercador e sua atividade 

mercantil, a qual estrutura-se no contrato e na propriedade -  propriedade dos bens 

utilizados no exercício de sua atividade. Na contemporaneidade, o Direito Comercial 

abandona sua posição clássica de simples regulador do comerciante55, dos 

empresários e dos atos de comércio, para entregar-se à atividade56 sob a forma de 

empresa, que passa então a ser seu alicerce.

Nesse período a concepção de empresa como objeto de propriedade do 

comerciante permaneceu verdadeiramente "abafada”, excluída das codificações da 

época, porém, não se tardou em observar pontos de distanciamento entre a 

propriedade adquirida para ser objeto de exploração e a sociedade (pessoa moral) 

constituída para o exercício da exploração.

A empresa era considerada como modo de exercício do direito de 

propriedade. Como já ressaltou Georges RIPERT “a empresa ficou escondida sob a 

propriedade [...] a noção de empresa consistia unicamente em um feixe de direitos 

de propriedade formado pelo empresário para melhor utilização dos bens que lhe 

pertenciam”57. Na seqüência “a empresa domina a propriedade”58.

A consolidação da propriedade privada encontra sua maior expressão na 

empresa, de modo que a acepção de ambas apresenta-se fortemente interligada,

55 Alfredo de Assis GONÇALVES NETO afirma que, embora o Direito Comercial tenha sofrido 
mudanças em sua estrutura, ultrapassando seu caráter antiquado e classista, continua sendo 
reconhecido como Direito dos Comerciantes. GONÇALVES NETO, A. de A. Manual de direito 
comercial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2000. p. 66-68.
56 Giuseppe FERRI destaca o vocábulo atividade como "um referencial do direito comerciar, sendo 
considerado como a série coordenada e unificada de atos em função de um fim econômico unitário 
(...) Esclarece que no núcleo da problemática que envolve o direito comercial encontra-se na 
"atividade”. Enfatiza o sentido prático do legislador, que se refere à empresa, quando encontra 
atividades organizadas para a produção, ou seja uma série coordenada de atos destinados a fim 
determinado no setor econômico. FERRI, G. Manuale di diritto commerciale. 3. ed. Turim: Unione 
Tipográfico, Editrice Torinese, 1957. p. 37.
57 RIPERT, G. Aspectos jurídicos do capitalismo moderno. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1947.
p. 268.
58 Ibid, p. 280.



pois no regime capitalista os dois termos possuem idêntica significação social. A 

empresa é assim eleita como a peça chave do sistema capitalista, sendo 

considerada como a grande protagonista da economia e do mundo do trabalho, o 

que conduz ao entendimento de que sobre ela se constroem relações sociais e de 

sobrevivência.

Concretamente, a acepção de empresa, como idéia central do direito 

comercial, apresenta infinitas dificuldades para sua delimitação59. A afirmação de 

que a empresa possui inúmeras facetas é recordada por José Martins CATHARINO, 

que reconhece que seus elementos podem ser equiparados a “espelhos a refletirem 

a realidade social” 60.

Dentre as várias nomenclaturas conferidas à empresa, que 

etimologicamente possui o sentido de empreendimento ou cometimento61 planejado 

para a execução de um objetivo, é possível destacar as denominações: unidade de 

produção, unidade econômica, propriedade dos bens de produção, atividade 

econômica, empreendimento, lugar de organização da produção, organização 

econômica, pessoa jurídica, “microcosmo capitalista e instituição cardinal”62, 

“microcosmo do macrocosmo, que é a sociedade”63, “centauro jurídico”64, “cefaléia 

dos comercial istas”65, “ente fantasmagórico” 66 ou simplesmente uma abstração.

Antes de se adentrar no complexo caminho percorrido por aqueles que se 

dispuseram a desvendar os enigmas contidos em tal vocábulo, enfatizam-se as 

considerações lançadas por Fábio Konder COMPARATO no sentido da exponencial 

importância assumida pela empresa, elegendo-a como símbolo das características 

culturais, políticas e econômicas da sociedade, uma vez que, “se quiser indicar
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59 SCHMIDT, K. Derecho comercial. Tradução: Federico E. G. Wemer. 3. ed. Buenos Aires: Astrea
Editorial, 1997. p. 70.
60 CATHARINO, J. M. Algo sobre a empresa. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba,
n. 11, p. 67,1968.
61 Vocábulo derivado do latim prehensus, de prehendere, que significa empreender, praticar. SILVA, 
De P. e. Vocabulário jurídico. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p. 303.
62 PERROUX, F. Le capitalisme. 4. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1960. p. 16.
63 SILVA NETO, S. A. A ética na empresa: uma proposta de reflexão. Revista da Faculdade de 
São Bernardo do Campo, São Paulo, v. 5, p. 245,1999.
64 Ibid, p. 75.
65 REQUIÃO, R. A função social da empresa no Estado de Direito. Revista da Faculdade de 
Direito da UFPR, Curitiba, n. 19, p. 263,1978.
66 FERRARA JÚNIOR, F. Sulla nozione d’impreenditore nel nuovo Códice Civile, Revista Del diritto 
commerciale, Milano, n. 42, 47, 70, p. 47,1994.
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uma instituição social que, pela sua influência, dinamismo e poder de 

transformação, sirva de elemento explicativo e definidor da civilização 

contemporânea, a escolha é indubitável: essa instituição é a empresa”.67

3.2 EMPRESA: TENTATIVA DE SELEÇÃO DE UM CONCEITO SINGULAR

Não foram poucas as tentativas efetuadas pelos estudiosos na seleção de 

um conceito singular e significativo em que se concentram, simultaneamente, as 

pretensões de economistas e juristas, todos seduzidos pela ânsia de encapsular 

conceitualmente a empresa.

A partir da Revolução Industrial, os economistas empenham-se 

fervorosamente na busca de uma definição de empresa. Registre-se, porém, que as 

diversas tentativas, em sua maioria, não obtiveram êxito.

O decurso de longos anos, desde seu surgimento na corporação de leis do 

Code Napoleón68, e no art. 3° do Codice di Commercio dei Regno Dltalia69, de 1882 

até 1942, quando da sua aclamação na idéia corporativa fascista, revelou-se tempo 

insuficiente para a elaboração de um conceito único de empresa, e assim, 

permanece como um fenômeno desafiante à ciência jurídica, entendimento 

confirmado pelos doutrinadores Alberto ASQUINI, Waldemar FERREIRA70 e Sylvio 

MARCONDES71.

67 COMPARATO, F. K. Função social da propriedade dos bens de produção. In :_____.Direito
empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 3.
68 "A partir do século XII, mercadores e artesãos se associaram em grêmios ou corporações”. No 
percurso histórico, passa de uma orientação essencialmente subjetivista, classista construída pelo 
comerciante na Idade Média, para a partir do Código de Napoleão, assumir uma postura objetiva 
vinculada aos atos de comércio, marcando uma nova fase o Direito das Empresas que caracteriza a 
Fase Subjetiva Moderna. GONÇALVES NETO, A. de A. Manual de direito comercial. 2. ed. 
Curitiba: Juruá, 2000. p. 40.
69 Referido código, inicialmente djferencia os atos intrinsecamente comerciais, fazendo referência 
expressa a empresa nos itens: ”6° le imprese di somministrazioni; f  le imprese di fabbriche e di 
costruzioni; 8° le imprese di manifatture; 9° le imprese di spettacoli pubblici; 10° le imprese editríci, 
tipografiche o Ih/rarie”, para após classificá-los em quatro categorias, (sendo uma delas empresas de 
seguro) sendo que nas empresas os resultados do trabalho são permutados com o dinheiro ou outros 
benefícios econômicos. COELHO, F. U. O empresário e os direitos do consumidor: o cálculo 
empresarial na interpretação do código de defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 9.
70 FERREIRA, W. A elaboração do conceito de empresa para extensão no âmbito do direito 
comercial. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, n. 5, 
p.12-3,1955.

MACHADO, S. M. Problemas de direito mercantil. São Paulo: Max Limonad, 1970. p. 19-21.



Em relação às tentativas conceituais de empresa pelo viés econômico, 

constitui alicerce o pensamento de Jean-Baptiste SAY72 que, em 1803, observou 

que o empresário assumira importância preponderante, destacando-se do 

patrimônio, passando a empresa a ser definida como atividade organizativa da 

produção, tendo por sujeito a figura do empresário. Assim, alguns autores 

concebem a empresa como organização dos fatores de produção.

Analisando as diferentes concepções econômicas que vislumbram a 

empresa como organização dos fatores de produção, atribui-se a Michel DESPAX73 

a autoria da expressão “a empresa é sujeito de direito nascente”, reconhecendo sua 

capacidade para assumir obrigações e exercer direitos, e que, a fim de conferir 

melhor definição ao termo empresa, dividiu-a em duas correntes: uma restritiva e 

outra extensiva. O termo empresa, para os adeptos da teoria restritiva, é 

relacionado à empresa capitalista, a qual recorre ao trabalho de terceiros, tendo sua 

atividade inspirada pelo fim lucrativo. A essa corrente aderem, dentre outros, 

Raymond BARRE74 e François PERROUX75.

Já a concepção extensiva foi assumida por TRUCHY e JAMES. Este 

conceitua empresa como “todo organismo que se propõe essencialmente a produzir 

para o mercado certos bens ou serviços, sendo independente financeiramente de 

qualquer outro organismo”76. Da mesma forma, TRUCHY compreende empresa 

como “toda organização cujo objeto é prover a produção, a troca e a circulação de 

bens ou serviços” 77.

Os adeptos da teoria extensiva78, entendem que não deve o termo empresa 

restringir-se ao regime sócio-econômico capitalista, porque o conceito, dado o seu 

caráter científico, qualifica-se pela universalidade.
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72 É admitido por LOBO, como um dos pioneiros ao conceituar o empresário como um organizador e 
coordenador dos fatores de produção. LOBO, E. L. História Empresarial. In: CARDOSO, C. F.; 
VAINFAS, R. Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus,
1997. p. 219.
73 DESPAX, M. L. L’entreprise et lê droit. Paris: L.G.D.J., 1957. p. 377.
74 BARRE, R. Économie politique. 3. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1959. p. 328. t.1.
75 PERROUX, F. Cours d’economie politique, 5. ed. Paris: Domat, 1949. p. 7. t. 2.
76 Apud CHAMPAUD, C. Droit des affaires, deuxième édition mise à jour. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1984. p. 30.
77 Apud DESPAX, op. cit., p. 7.
78 Entre os simpatizantes da teoria extensiva filiam-se Michel DESPAX e Ruy de SOUZA.



Diante das diferentes definições elencadas ao longo da evolução da 

empresa, verifica-se a tendência generalizada de conceber a empresa como 

organização da atividade econômica. Elegendo como ponto de vista o ângulo 

econômico e igualmente destacando o elemento organização, Manuel BROSETA 

PONT define-a como "organização de capital e de trabalho destinada à produção 

ou mediação de bens ou serviços para o mercado” 79, o mesmo autor ainda a 

equipara com “a célula da organização social”80. E assim, a traduz como sendo a 

organização dos fatores de produção destinados à criação de bens e serviços para 

o mercado.

Muito embora a vinculação conceituai de empresa à organização dos 

fatores de produção seja muito propagada entre economistas e juristas, observa 

conclusivamente Suzy KOURY que, mesmo que se aceitasse como elemento 

conceituai indispensável o fator organização, ainda assim, seriam tarefas 

irrealizáveis as diligências empreendidas na tentativa de unificar o conceito de 

empresa.81

Essa mesma direção é tomada por Washington Albino Peluso de SOUZA, 

que, em face da indeterminação do conceito de organização, considera prejudicada 

sua eventual conexão ao termo empresa, destacando que em torno do conceito 

econômico também paira o dissenso. Em termos econômicos, parece mais acertada 

a vinculação à “unidade econômica da produção" o que permite seja considerada 

como sujeito da atividade econômica, eis que assume a iniciativa no processo de 

produção. Destaca o mesmo autor que a vinculação pretérita que aproximava 

empresa de organização da atividade, pelo empresário, se encontra abalada, eis 

que atualmente se percebe um certo distanciamento das mãos do empresário para 

assumir características de unidade de produção econômica dotada de certa 

independência.

Até então, pode-se pretender que a empresa correspondesse à organização [...] Seu
conceito estaria próximo da idéia da atividade do empresário. Mas, em verdade, esta

79 BROSETA PONT, M. La empresa, la unificación dei derecho de las obligaciones y el derecho 
mercantil. Madrid: Tecnos, 1965. p. 168.
80 BROSETA PONT, M. Manual de derecho mercantil. 3. ed., Madrid: Tecnos, 1978. p. 87.
81 KOURY, S. E. C. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e os 
grupos de empresas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 19.
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organização se foi desprendendo da ação direta do empresário para tomar o caráter de 
unidade econômica da produção, isto é, de elemento acionador do processo produtivo. Não 
faltam os que assim a considerem, denominando-a de célula, ou átomo, da produção, 
sempre significando o elemento mais simples a praticar a atividade econômica. E, desta 
forma, se pratica a atividade, com esta não se pode confundir.82

Para Tullio ASCARELLI83, a empresa é essencialmente a representação de 

atividade, sendo primordial na disciplina quer publicista da economia, quer privatista 

de concorrência. Assim, a disciplina privatista dos atos pode permanecer 

independente da publicista -  os atos de uma empresa podem ser enquadrados por 

normas de ordem pública e privada, sendo indiferente a natureza da atividade 

desenvolvida.

Na mesma senda segue Fábio Ulhoa COELHO, que identifica como núcleo 

conceituai de empresa uma peculiar atividade, dirigida à pretensão lucrativa, nos 

seguintes termos: “atividade, cuja marca essencial é a obtenção de lucros com o 

oferecimento ao mercado de bens ou serviços gerados mediante a organização dos 

fatores de produção, os quais, no capitalismo, compreendem a força de trabalho, a 

matéria-prima, o capital e, segundo alguns enfoques, também a tecnologia.”84

Vera Helena de Mello FRANCO85 destaca na empresa a atividade criadora 

de bens e serviços, organizada em sentido amplo. O empresário para o exercício de 

sua empresa e na qualidade de titular desta atividade dinamiza bens e serviços 

destinados ao mercado. Assim, a vinculação da empresa à atividade requer, 

precedentemente, esclarecimentos quanto ao conteúdo do termo atividade, o qual 

representa um conjunto de atos impulsionados, colocados em movimento 

imprimindo sempre um sentido diretivo e ordenado à atividade desenvolvida.86

Em sentido objetivo, Jorge Manuel Coutinho de ABREU exibe sua definição 

de empresa como sendo uma “unidade jurídica fundada em organização de meios 

que constitui um instrumento de exercício relativamente estável e autônomo de uma

82 SOUZA, W. P. A. de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1980. p. 298.
83 ASCARELLI, T. O desenvolvimento histórico do direito comercial e o significado da unificação do 
direito privado. Revista de Direito Comercial, Milão, n. 114, p. 237-252,1966.
84 COELHO, F. U. O empresário e os direitos do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 12.
85 FRANCO, V. H. de M. Manual de direito comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 
115. v. 1.
86 Ibid., p. 38.



atividade de produção para a troca”87. Portanto, extrai-se o elemento organização de 

meios, como utensílio indispensável ao desenvolvimento das atividades produtivas.

Uma certa convergência de direção em torno do conceito econômico de 

empresa é perceptível a partir da formação da denominada “unidade de produção”, 

já que, tomada nesta orientação, se posicionará como sujeito da atividade 

econômica, revelando a existência da iniciativa no processo de produção.

A complexidade conceituai que envolve a expressão empresa permite a 

construção de conceitos personalizados, privilegiando um ou outro elemento 

segundo o ângulo tomado pelo observador, podendo, assim, ser caracterizada como 

unidade econômica, ou particularizada como organismo vinculado à geração de 

bens.

Ajustam-se com precisão os esclarecimentos oferecidos por Georges 

RIPERT que, enfrentando a inexatidão do termo, observa que empresa constitui um 

regime de produção em que o empresário, mediante contrato, serve-se dos fatores 

de produção sob sua responsabilidade e risco, com o escopo de tomá-los úteis, 

disponibilizando-os ao mercado, a fim de subtrair seu máximo proveito.

Em economia política a imprecisão do termo autoriza definições pessoais. A empresa é 
chamada “unidade econômica", mas o é com o intuito de não ser confundida com a 
exploração, que tem significado técnico, e com o estabelecimento que não é senão um de 
seus elementos. Ainda é preciso saber que é a unidade econômica. Uns denominam 
empresa todo organismo tendente à produção dos bens destinados ao mercado; outros 
julgam indispensável acrescentar a noção de risco e de lucro. Alguns põem em equação a 
idéia de coordenação, enquanto os mais realistas se apegam às formas da empresa, mais 
que à noção. Tomemos nota dessa dificuldade. O que ela revela é falta de uma noção 
jurídica.88

Karsten SCHMIDT, desenvolvendo a definição oferecida por RAISCH, 

afirma que “a empresa será a unidade econômica organizada mediante a qual o 

empresário atua no mercado, com as seguintes características; um mínimo de meios 

materiais e pessoais, uma mínima medida de organização unitária, e de 

representação econômica no mercado”89.
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87 ABREU, J. M. C. de. Da empresarialidade: as empresas no direito. Coimbra: Almedina, 1996. p. 
56-59.
88 RIPERT, G. Aspectos jurídicos do capitalismo modemo. Tradução: Gilda G. de Azevedo. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1947. p. 277.
89 SCHMIDT, K. Derecho comercial. Tradução: Federico E. G. Wemer. 3. ed. Buenos Aires: 
Astrea Editorial, 1997. p. 68.



Deve-se mencionar ainda o conceito de empresa elaborado por José Pinto 

ANTUNES, que o compreende como um, entre os “regimes” de produção, no qual o 

empresário ou seu representante, valendo-se do contrato, “utiliza os fatores da 

produção sob sua responsabilidade (riscos), a fim de obter uma utilidade, vendê-la 

no mercado e tirar, na diferença entre o custo da produção e o preço de venda, o 

maior proveito possível” 90.

Na acepção perfilhada por Waldirio BULGARELLI, é praticamente unânime 

a concepção de empresa como uma “organização complexa dos fatores clássicos 

de produção -  a natureza, o trabalho e o capital, conjugados harmonicamente, 

tendo como objetivo produzir ou comercializar para o mercado”91. Enfatiza o autor 

que, sob o aspecto econômico, a correta concepção de empresa subentende a 

organização complexa92 dos fatores tradicionais da produção.

Igualmente, comprometidos com a edificação de um conceito unitário de 

empresa, os economistas franceses Paul REBAUD e Henri GUITTON, elegeram 

elementos para melhor elucidá-lo, definindo empresa como “uma organização da 

produção, na qual se combinam os preços dos diversos fatores da produção, 

trazidos por agentes distintos do proprietário da empresa, com o fito de vender bens 

ou serviços no mercado para obter, pela diferença entre os dois preços (o de 

revenda e o de venda), o maior ganho monetário possível”93.

Originando-se da transformação progressiva das formas primitivas e 

artesanais de produção comumente individuais, a empresa alcança um estágio de 

organização com o advento da Revolução Industrial e o avanço técnico. Em sua 

observação merece destaque também a posição ocupada pelo empresário, 

enfatizando, porém, que o verdadeiro cerne da empresa é o da organização.
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90 ANTUNES, J. P. A produção sob o regime de empresa: as razões da iniciativa privada, 
economia e direito. 4. ed. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1954. p. 90.
91 BULGARELLI, W. Sociedades comerciais: empresa e estabelecimento. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1991. p. 295.
92 As organizações complexas constituem um dos elementos mais importantes no contexto social das 
sociedades modernas. ETZIONI, A. Organizações complexas: um estudo das organizações em 
face dos problemas sociais. São Paulo: Atlas, 1978. p. 13.
93 REBAUD, P.; GUITTON, H. Précis d’economie politique. 6. ed. Paris: Librairie Dalloz, 1939. p. 
272.1 .10.



Frente à ampliação do conceito econômico, registra Washington Albino 

Peluso de SOUZA que, foram inseridas na acepção as organizações comprometidas 

com a prestação de serviços.

No âmbito jurídico, as discordâncias conceituais, manifestadas nas 

inúmeras concepções, dificultaram a consolidação de uma definição única de 

empresa.

Na tarefa complexa de conceituar a empresa, Carvalho de MENDONÇA, 

reunindo o conceito econômico ao jurídico, asseverou que “empresa é a 

organização técnico-econômica que se propõe a obter mediante a combinação dos 

diversos elementos, natureza, trabalho e capital, produtos destinados à troca, 

correndo os riscos por conta de uma pessoa, que reúne e dirige esses elementos 

sob sua responsabilidade”94. Extraem-se, assim, como essenciais três elementos: 

uma série de trabalho e capital, ou ambos combinados; produtos destinados à troca 

em uma série de negócios do mesmo gênero, de caráter mercantil, e a assunção de 

riscos próprios pela organização. Tomando a mesma direção, segue Spencer 

VAMPRÉ95 que, ao se reportar à tradicional classificação dos atos de comércio, 

esclarece que o termo empresa ali empregado, objetiva expressar “organização 

econômica”, harmonizada pela presença dos componentes trabalho, capital, 

produtos destinados à troca, na qual o responsável pela administração assume os 

riscos.

Evaristo de MORAES FILHO, na mesma linha de pensamento, conclui ser 

empresa a “organização objetiva dos fatores de produção (natureza, capital e 

trabalho), com a finalidade de lucro, através da venda no mercado, assumindo, por 

isso mesmo, os riscos da operação”96.
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94 MENDONÇA, J. X. C. de. Tratado de direito comercial brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1957. p. 482. v. 1.
95 Ao se referir as operações empreendidas pelas empresas de fabricas e outras e qualificando-as 
como atos de comércio por natureza, esclarece que: ‘Empresa, no sentido aqui usado, é a 
organização econômica, que se propõe a obter, mediante a combinação da natureza, do trabalho, e 
do capital, produtos, destinados a troca, correndo os riscos por conta de uma pessoa, que reúne, e 
dirige esses elementos sob sua responsabilidade”. VAMPRÉ, S. Tratado elementar de direito 
comercial. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia Editores, 1921. p. 70. v. 1 .95 MORAES FILHO, E. de. 
Sucessão nas obrigações e a teoria da emprêsa. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960. p. 242, 
276. v. 1.
96 MORAES FILHO, E. de. Sucessão nas obrigações e a teoria da emprêsa. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1960. p. 242, 276. v. 1.
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Os cientistas jurídicos, para quem a determinação do conceito de empresa 

também é objeto de preocupação, tentam enquadrá-la no Direito, concordando, 

porém, em entendê-la sobre a perspectiva de organização. Comungam dessa 

concepção, dentre outros, o professor Alfredo ROCCO97 e Umberto NAVARRINI.98

Observa-se, assim, que o conceito jurídico de empresa não se apresenta 

como uma categoria claramente definida. Inúmeras foram as dificuldades 

encontradas por aqueles que se dedicaram às laboriosas tentativas de construção 

de um conceito unitário de empresa, e, por isso, tal empreendimento resultou 

inexeqüível, motivo pelo qual alguns doutrinadores limitam-se à identificação de 

alguns elementos comuns, destacados durante os ensaios de elaboração de uma 

concepção genérica do termo.

Muito embora as tentativas em sua maioria tenham resultado inexitosas, 

merece ênfase a construção mais festejada pela doutrina italiana, que se empenhou 

em desvendar o fenômeno empresa. Assim, ao tempo em que as controvérsias no 

campo do Direito Privado se concentravam em tomo da pretensão de inserí-la 

conceitualmente, ora como ato ou objeto, ora como sujeito de direito, é neste 

cenário que despontam os quatro critérios eleitos por Alberto ASQUINI, que, 

igualmente, foram acompanhados por Paolo GRECO99, na tentativa de definir 

empresa. Referido doutrinador, demonstrou, ao quanto parece, ter consciência de 

que um possível emprego jurídico do termo impunha um entendimento mais amplo 

do fenômeno econômico, de maneira que em seus estudos passou a examinar os 

distintos aspectos da empresa de forma a retratar isoladamente seus diversos 

ângulos, aos quais denominou como perfis.

97 ROCCO, A. Princípios de direito comerciai: parte geral. São Paulo: Livraria Acadêmica Saraiva 
e Cia., 1931. p. 190-1.
98 NAVARRINI, U. Tratado teórico-prático di diritto commercial. Milano: Fratelli Bocca, 1913. p. 
240. v. 1.
98 GRECO, P. Corso di diritto commerciale: impresa, azienda, société. 2. ed. Milano: Edizioni 
Universitarie Malfasi, 1948. p. 40.



3.3 PERFIS DA EMPRESA NO DIREITO ITALIANO SEGUNDO ASQUINI

Relevante é a contribuição do doutrinador italiano Alberto ASQUINI100 que 

optou por analisar a empresa traçando seus diferenciados aspectos, os quais 

denominou de perfis. Sua escolha deve-se à constatação de que seria tarefa 

impossível estabelecer contornos rígidos ao fenômeno econômico da empresa, 

harmonizando-o em um conceito jurídico único, em razão de seu dinamismo.

O método de interpretação sugerido pelo autor baseia-se em uma proposta 

inicial direcionada a explicar sua posição. Assim, as justificativas que acompanham 

a escolha de seu método integram os esclarecimentos que fundamentam a direção 

tomada. Na primeira parte, a teoria busca definir a empresa, destacando que o 

fenômeno empresarial só pode ser entendido quando retomadas as idéias de 

empresário e da profissional idade da atividade, dentro da concepção de 

organização. O lucro floresce como incentivo inerente à toda atividade 

empreendedora, bem como o risco é compreendido como uma forma de suportar o 

cumprimento das obrigações assumidas perante terceiros, de forma que a 

remuneração auferida pelo empresário resulta do risco contido na atividade 

organizada e por ele coordenada. O profissionalismo no desenvolvimento das 

atividades aparece igualmente como elemento natural da empresa, derivado do 

princípio da divisão do trabalho. Importa referir que para o autor, a empresa se 

apresenta como célula fundamental, mais eficaz e mais útil no interesse da nação.

O doutrinador italiano estabelece comparações entre o Código Civil Italiano 

de 1942 e as legislações precedentes, recordando que no Código de 1865, o 

empresário era equiparado ao fornecedor; no Código Comercial, predominava o 

conceito econômico de empresa; na legislação infortunística, o empregador possui o 

mesmo significado de empresário, sendo considerada empresa qualquer 

organização produtiva, que possua em seus quadros mais de cinco funcionários.

Retomando essas constatações no momento final, o autor conclui que não 

se pode adequar satisfatoriamente o fenômeno econômico em um esquema jurídico
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100 ASQUINI, A. Profili delCimpresa. Tradução: Fábio Konder Comparato. Perfis da empresa. Revista 
de Direito Mercantil, São Paulo, n. 104, p. 120,1985.
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único, restando ao intérprete a tarefa de elucidar o sentido do vocábulo, fazendo 

emergir ora o significado de empresa, ora de empresário.

Para ASQUINI, a empresa reflete múltiplas faces, e sua tradução só seria 

possível se cada uma dessas facetas fosse focalizada individualmente. Preceitua 

que, apenas tomando-a sob o ponto de vista econômico é possível extrair um 

conceito unitário de empresa, eis que juridicamente esse fenômeno revela distintos 

perfis. Nesse intuito, dividiu o perfil jurídico do conceito econômico de empresa, 

especificando singularmente cada ângulo e traduzindo-o através dos perfis 

subjetivo, funcional, objetivo e institucional. Por assim ser, sua colaboração foi de 

essencial importância, podendo ser considerado um significativo ponto de partida 

para o entendimento do enigma conceituai que envolve a empresa.

Para uma compreensão mais aprofundada dos aspectos e da divisão 

empreendida pelo doutrinador, é indispensável imergir na observação 

individualizada de cada modalidade, objeto de delineamento específico, quais 

sejam:

a) Perfil Subjetivo

Nesse ângulo as atenções se voltam para o titular da empresa, o 

responsável pela movimentação dos fatores de produção, que passa a ser 

enfatizado como o elemento preponderante: pela visão subjetivista101, destaca-se a 

pessoa do empresário que exsurge da definição extraída do art. 2.082 do Código 

italiano, como sendo “quem exerce profissionalmente uma atividade econômica 

organizada, tendo por fim a produção ou a troca de bens ou serviços”102. O vocábulo 

empresa é, nesse aspecto, utilizado de forma a expressar equivalência com o termo 

empresário, tomando-se este último em seu aspecto subjetivo103, ou seja, a sua 

própria essência dirigente.

101 DORIA, D. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1981. p. 47. v.1.
102 ASQUINI, op. cit., p. 120.
103 Sylvio Marcondes é um dos principais defensores dessa corrente no ordenamento jurídico 
brasileiro, e da construção da terceira parte do Projeto do Código das Obrigações denominada ‘Dos 
Empresários e das Sociedades”, onde argumenta que a empresa nada mais é do que um conjunto 
econômico, dispensando sua conceituação jurídica. MACHADO, S. M. Problemas de direito 
mercantil. São Paulo: Max Limonad, 1970, p.23.
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b) Perfil funcional, dinâmico ou da atividade

Quando os refletores encontram-se apontados para a atividade 

desenvolvida pela empresa, toma-se em exame o ângulo funcional ou dinâmico, e 

assim, a empresa apresenta-se como uma particular ação que persegue 

especificamente uma finalidade econômica. A empresa é observada como “força em 

movimento que é atividade empresarial dirigida para um determinado escopo 

produtivo”104, sendo tomada sob o ângulo da exploração econômica, quando, então, 

o empreendimento passa a ser traduzido essencialmente como atividade produtora. 

Importa destacar que a atividade empresarial materializa-se pela existência de 

operações fundamentais, quais sejam, aquelas direcionadas à contratação e 

organização do trabalho e às operações passivas destinadas à troca de bens e 

serviços, além das operações caracterizadas como acessórias em relação às 

precedentes, com as quais guardam estreita vinculação, dirigidas a uma finalidade 

comum. Assim, reconhecer a existência de atividade empresarial importa 

reconhecer a indispensabilidade de operações essenciais para colocar essa força 

em movimento.

c) Perfil Patrimonial ou objetivo

A empresa é examinada como patrimônio ou como azienda, e deflui da 

reunião de um complexo de bens indispensáveis à produção ou circulação de bens 

ou serviços. Visualizada sob o prisma patrimonial, observa-se inicialmente uma 

possível miscigenação da empresa com o próprio patrimônio aziendal e com o 

estabelecimento. Então, sua concepção decorre do conceito de patrimônio aziendal, 

considerado como aquele que resulta do “complexo de relações jurídicas que tem 

por centro o empresário”105. Em relação ao estabelecimento, é indispensável que se

104ASQUINI, A. Profili delPimpresa. Tradução: Fábio Konder Comparato. Perfis da empresa. Revista 
de Direito Mercantil, n. 104, p. 120,1985.
105 Existem doutrinas que sustentaram a personificação desse patrimônio derivado da atividade 
empresarial desenvolvida, com o objetivo de nele visualizar a própria empresa. ASQUINI, op. cit.,
p.122.
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esclareça que ao contrário de patrimônio aziendal, nâo se refere às relações 

jurídicas, mas sim ao conjunto dos elementos corpóreos e incorpóreos de que se 

vale o empresário para o exercício de sua atividade. Afirma categórico o autor, que 

embora os conceitos de estabelecimento e patrimônio aziendal comportem 

interpretações diversas, ambos encontram-se disciplinados pelo Código italiano. 

Acrescenta finalmente em suas observações, que o nomem iuris, estabelecimento, 

utilizado no Código, proíbe ao intérprete a sua utilização como correlata da noção 

jurídica de empresa.

d) Perfil corporativo ou institucional

Examinada sob o ponto de vista corporativo ou institucional, a empresa é 

compreendida como “núcleo social organizado”, constituído por uma pluralidade de 

pessoas vinculadas em torno de um mesmo objetivo econômico, no qual se 

amalgamam os interesses individuais de todos no escopo de elevar os resultados 

econômicos da produção.106 Vale destacar os elementos que, presentes, apontam 

para a natureza institucional: finalidade comum, com proveito social superando os 

fins individuais do empresário; o poder ordenatório do empresário, relativamente a 

seus subordinados; e a relação de cooperação entre empresário e os empregados. 

Observada sob esse ângulo, a empresa não é revestida da mesma índole 

individualista que orienta os três primeiros perfis, caracterizando-se como 

“organização formada pelo empresário e seus colaboradores”. Com efeito, a 

empresa não é mais vista como objeto, mas como sujeito da economia; da mesma 

forma que não só o empresário, mas também os seus colaboradores, são 

considerados sujeitos de direito. A concepção de empresa como sinônimo de 

organização, importa incluí-la como instituição107, embora não resulte desse

106 Importa referir que este posicionamento foi construído a partir de uma análise tomada sobre a 
influência do regime fascista dominante no solo italiano, fato que reclama uma nova leitura deste 
perfil frente a forma democrática de intervenção do Estado no campo econômico, reexame que nos 
coloca em caminho seguro na compreensão da acepção institucional da empresa contemporânea. 
ASQUINI, A. Profili deirimpresa. Tradução: Fábio Konder Comparato. Perfis da empresa. Revista de 
Direito Mercantil, n. 104, p. 123,1985.
107 Segundo ASQUINI, instituição é “toda organização de pessoas -  voluntária ou coata -  baseada 
sobre uma relação de hierarquia e de cooperação entre os seus membros em função de uma 
finalidade comum’’. Id.



enquadramento a sua personificação. Sob o prisma corporativista, a empresa é 

entendida como organismo vivo, pulsante, dinâmico, que se movimenta através da 

união de esforços de trabalhadores e empresário com vistas à execução do objetivo 

comum, sendo então observada como instituição.

3.3.1 Considerações quanto à classificação proposta

Percebe-se que a análise empreendida por Alberto ASQUINI, ao examinar a 

empresa sob distintos perfis, teve por escopo a estruturação de uma disciplina 

interpretativa mais completa, sem pretender o rompimento da unidade do conceito 

econômico que lhe dá sustentação substancial. Tanto é que, durante o exame 

proposto, o autor não deixa sobressair qual o perfil por ele observado como sendo o 

mais completo, confirmando que sua proposta interpretativa pretende deixar aberta 

ao interprete a escolha daquele perfil que, em determinado momento, melhor se 

adapte às suas pretensões.

O modelo interpretativo proposto pelo autor é reiteradamente referido pela 

doutrina quando se trata de enfrentar a conceituação de empresa. É importante 

observar, através da metodologia eleita, a preocupação em captar o fenômeno da 

empresa, indicando a posição que mais se aproxima da realidade. No entanto, os 

esforços empreendidos no exame conceituai de empresa demonstraram a 

impossibilidade em se obter um conceito unitário, já que segundo o doutrinador, 

trata-se de um “fenômeno poliédrico”108. Certamente por isso, indica Giuseppe 

FERRI109 deva ser utilizada como correta a expressão “aspectos jurídicos da 

empresa econômica”, abandonando a pretensão de revelar o conteúdo da noção 

jurídica de empresa, ressaltando que os aspectos extraídos e perfilhados por 

ASQUINI foram de extrema relevância para que se viabilizasse uma compreensão
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108 ASQUINI, A. Profili deirimpresa. Tradução: Fábio Konder Comparato. Perfis da empresa. Revista 
de Direito Mercantil, n. 104, p. 125,1985.
109O italiano é responsável pelo aprimoramento do conceito de empresa, traduzindo-o como 
resultado da produção de bens e serviços para o mercado, decorrente do desenvolvimento de uma 
atividade aperfeiçoada. FERRI, G. Manuale di diritto commerciale. 3. ed. Turim: Unione 
Tipográfico, Editrice Torinenses, 1957. p. 26.
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coerente da empresa perante o Direito, classificando-a como empresário, atividade, 

estabelecimento e instituição.

A exposição da tese inaugurada por ASQUINI atraiu críticas, merecendo 

relevo aquela empreendida por Francesco FERRARA JÚNIOR110, através da obra 

La teoria giuridica dell'azienda. A objeção por ele apresentada é dirigida ao perfil 

corporativo, quando considerado como “instituição”. E assim, os quatro sentidos 

apontados por ASQUINI para o emprego do termo, reduzem-se a apenas três, 

excluindo o perfil corporativo. Segundo seu entendimento, o emprego do termo 

empresa só se revela confiável quando se refere à atividade econômica organizada. 

Para o autor a teoria referida só teria significação se adaptável aos critérios 

estabelecidos pelo direito, o qual destaca apenas, o empresário, colocando-o na 

estrutura do direito comercial italiano.

Fábio Ulhoa COELHO, atento às críticas direcionadas à classificação 

proposta por Alberto ASQUINI, essencialmente quanto aos aspectos subjetivista, 

objetivista e ao corporativo, defende como indispensável que se trabalhe em termos 

jurídicos com um conceito mais preciso de empresa, sugerindo que este deva 

representar “o estatuto jurídico próprio traduzido na atividade econômica de 

circulação ou produção de bens e serviços”111.

Não obstante os posicionamentos contrários a concepção de ASQUINI, é 

tarefa do intérprete traduzir a noção econômica para termos jurídicos, estando 

consciente de que perante o Direito, o fenômeno econômico surge como um 

fenômeno multifacetârio, e frente ao aspecto jurídico se abre um leque, 

contemplando inúmeros perfis, quantos sejam os diversos elementos que nele se 

integram. Portanto, é perfeitamente possível acolher diversas definições jurídicas de 

empresa, consoante os distintos elementos que nela concorrem.

A interpretação proposta pelo doutrinador italiano é reiteradamente utilizada 

por aqueles que se empenham em desvendar doutrinariamente o enigma conceituai

110Para o autor o conceito de empresa não assume relevância jurídica.FERRARA JÚNIOR, F. La 
teoria giuridica dell’azienda. 2. ed. Firenze: Casa Editrice dei Dott, Cario Cya, 1948. p. 78-9.
111 O autor destaca que os aspectos subjetivista e objetivista são respectivamente, identificados 
como “sujeito de direito” e “estabelecimento comercial”, além do que, o perfil corporativo é resultado 
da ideologia política fascista que dominou a Itália, sendo desprovido de fundamento técnico. 
COELHO, F. U. Manual de direito comercial. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 8-9.



“empresa”, tendo sempre presente que cada nova etapa histórica deve ser adaptada 

às evoluções inerentes à dinâmica que envolve a atividade empresarial. Nesse 

sentido percebe-se que, frente as constantes evoluções que acompanham a 

atividade empresarial, é pertinente uma revisão conceituai que se adapte ao atual 

momento.

3.4 O NÚCLEO DO DEBATE DOUTRINÁRIO E A AUSÊNCIA DE UNIFORMIDADE 

CONCEITUAL

Observa-se que o cerne do debate doutrinário em torno da empresa centra- 

se nas tentativas de se predeterminar uma fórmula que automaticamente fixe a 

opção mais indicada durante o trabalho legislativo, orientando como e quando o 

legislador fará uso da expressão.

Vê-se que persiste indeterminado um conceito universal de empresa 

perante o ordenamento jurídico, de modo que a pretensão de se considerar o Direito 

Comercial como Direito das Empresas, consolida-se como tarefa irrealizável, em 

razão da complexidade que envolve o instituto. Nesse sentido é que se pontua a 

conclusão de diversos doutrinadores que, ao perceberem que tais concepções 

despertam o interesse de diferentes ramos do direito, toma-se impossível, envolver 

as múltiplas formas de empresa em um entendimento unitário, destacando-se dentre 

eles Tullio ASCARELLI, Georges RIPERT, Joaquim GARRIGUES, Manuel 

BROSETA PONT, Alberto ASQUINI e, entre nós, Sylvio Marcondes MACHADO. 

Para Manuel BROSETA PONT, as dificuldades de homogeneidade conceituai tem 

como centro a natureza jurídica múltipla, de forma que o conceito foi “construído 

vinculado ao conceito econômico, pois não seria coerente a elaboração de um 

conceito jurídico uniforme que respeitasse a natureza complexa e múltipla da 

empresa, pois seria o mesmo que desconsiderar a realidade”.112

Observa-se que o conteúdo da empresa pertence a diversas disciplinas, 

justificando um tratamento jurídico não unitário, motivo pelo qual o legislador passou

112 BROSETA PONT, M. La empresa, la unificación dei derecho de las obligaciones y el 
derecho mercantil. Madrid: Tecnos, 1965. p. 239.
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a regulamentar seus distintos aspectos, sem esquecer da unidade conceituai de 

origem econômica, traduzida pela presença conjunta dos vocábulos organização, 

capital, trabalho destinados à produção ou à intermediação de serviços ou bens 

para o mercado. Nesse sentido, é pacífica a constatação de que, em face do seu 

dinamismo, os fenômenos econômicos manifestam influência sobre os direitos, 

especificamente em relação ao Direito Comercial.

No tocante à empresa, tal influência é notável, pois como observa Tullio 

ASCARELLI113, procedeu-se a modificação de uma sociedade fundamentalmente 

artesanal e agrícola, de cunho patriarcal e submetida às regras mercantis, para uma 

sociedade em que a atividade industrial e o regime sócio-econômico capitalista 

predominam, e na qual a atividade agrícola, aos poucos, é tratada como uma 

atividade econômica.

Para Manuel BROSETA PONT, as incoerências conceituais em tomo da 

empresa seriam reduzidas ou dirimidas quando da utilização do método da “atenta 

realidade”, cuja aplicação dissipou parte da controvérsia gerada pelo direito em 

torno da empresa, razão pela qual havia sido catalogada como “fantasma” por 

Francesco FERRARA JÚNIOR, sendo igualmente equiparada à “Rebeca” por 

Waldemar FERREIRA”114

Fran MARTINS, ao recordar que a empresa comercial goza de 

reconhecimento geral, atesta que constitui árdua tarefa não apenas distingui-la da 

empresa econômica, mas também atribuir-lhe uma conceituação jurídica, uma vez 

que a empresa comercial é necessariamente econômica, já a empresa econômica 

nem sempre terá caráter comercial. De acordo com esse entendimento, a empresa 

comercial é um “organismo formado por uma ou várias pessoas com a finalidade de 

exercitar atos de manufatura ou circulação de bens ou prestação de serviços” 115, 

nascendo da conjugação dos elementos capital e trabalho. Porém, resta evidente, 

que segundo o doutrinador, a empresa nos dias atuais passa a ser um organismo 

dirigido ao desempenho da atividade mercantil, coordenado por uma pessoa física
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113 ASCARELLI, T. Corso di diritto commerciale: introduzione e teoria deH’impresa. 3. ed. Milano: 
Giuffre, 1966. p. 98.
114 Figura referida na literatura, mas jamais vista.
115 MARTINS, F. Curso de direito comercial. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 10.



ou jurídica, denominada de empresário e, assim, apresenta-se como objeto de 

direito.

Diversos doutrinadores repudiam a ausência de uma posição determinada 

da empresa no ordenamento jurídico. Assim é que, acerca da sua recepção perante 

o ordenamento, pode-se agrupar as diferentes correntes doutrinárias: a que separa 

a definição econômica de empresa de sua conceituação jurídica; e aquela que 

adere à noção econômica de empresa, transpondo-a para o campo jurídico.

Pode-se incluir no rol de autores, dentre aqueles que negam a 

indispensabilidade de uma definição jurídica de empresa, e então adotam a corrente 

monista, Jean ESCARRA116, Francesco FERRARA JÚNIOR117 e, na doutrina 

brasileira, Waldemar FERREIRA118, Philomeno J. da COSTA119 e Sylvio M. 

MACHADO120. Para os adeptos dessa corrente monista, a desnecessidade de uma 

noção jurídica tem como núcleo a subjetivação da empresa, eis que, em adquirindo 

personalidade, inevitável seria a colisão com a personalidade jurídica outorgada ao 

proprietário, que, na maioria das vezes, confunde-se com a própria figura do 

empresário.

Com efeito, na procura incessante de uma definição jurídica e ao mesmo 

tempo unitária de empresa, movem-se os juristas em busca de um conceito, não 

apenas sob o prisma de sua natureza, mas também sob o enfoque da atividade por 

ela desempenhada. Assim, originou-se a distinção entre grandes e pequenas 

empresas; comercial, industrial e agrícola, baseando-se no processo quantitativo, 

que, na seqüência, revelou a influência exercida pela organização empresarial 

sobre o empresário.

No que concerne à macroempresa, verifica-se que alguns conceitos, que no 

decurso do tempo vinham sendo solidificados, são colocados em xeque, podendo- 

se citar seu aspecto institucional ou corporativo, diante da possibilidade da grande

116 ESCARRA, J. Príncipes de droit commercial. Paris: Librairie Du Recueil Sirey, 1934. p. 599.
117 FERRARA JÚNIOR, F. La teoria giuridica delPazienda. 2. ed. Firenze: Casa Editrice dei Dott, 
Cario Cya, 1948. p. 76-7.
118 FERREIRA, W. A elaboração do conceito de empresa para extensão no âmbito do direito 
comercial. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 158, p. 40-41, mar./abr. 1955.
119 COSTA, P. J. da. Autonomia do direito comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1956. p. 
185.
120 MACHADO, S. M. Limitação da responsabilidade de comerciante individual. São Paulo: 
Saraiva, 1956. p. 115.
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empresa funcionar sem empregados. Importante destacar também o interesse dos 

consumidores e da coletividade em geral que permeia a atividade empresarial.

A empresa revela-se como sistema “aberto”, em intercâmbio com o exterior, 

com o “mercado”, pois nela se cruzam fluxos, entrando objetos e instrumentos de 

trabalho e saindo produtos, constituindo-se, portanto, em centro de trocas 

sistemáticas. Jorge Manuel Coutinho de ABREU sustenta que a empresa requer um 

mínimo de organização, ainda que rudimentar, e, assim, a organização, embora 

sendo de meios, com eles não se confunde, apresentando-se como “um modo de 

ser ou de estar dos meios empresariais inter-relacionados”121.

Diversos doutrinadores, tais como Giuseppe FERRI, Alberto ASQUINI e 

Tullio ASCARELLI; e ainda Georges RIPERT, HAMEL e LAGARDE122, Joaquim 

GARRIGUES123, sem esquecer de Manuel BROSETA PONT, acolheram o conceito 

econômico de empresa, enfatizando a posição assumida pelo direito que, regulando 

seus distintos ângulos, adota a classificação proposta por ASQUINI, apresentando- 

o sob a forma de “perfis”. Por outro lado, constatando a lacuna conceituai de 

empresa como categoria jurídica, Sylvio MACHADO124 percebe a falta do elemento 

jurídico que, associado aos dados econômicos, consolide uma acepção universal de 

empresa.

Diante da problemática conceituação esclarece Rubens REQUIÃO ser 

indispensável assimilar que
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a empresa, enquanto entidade jurídica, é uma abstração, tendo em vista a necessidade de 
justificá-la através de sua materialização física, muitos a confundem como estabelecimento 
comercial e com a sociedade. Esclarece que a empresa é a organização de um complexo 
de bens, sobre os quais atua o empresário, ‘imprimindo-lhe a atividade que ievará a 
produção’. [...] a empresa somente nasce quando se inicia a atividade sob a orientação do 
empresário. Assim, a empresa se fixa como sendo o exercício da atividade produtiva, e do 
exercício de uma atividade, não se tem senão uma idéia abstrata.125

121 ABREU, J. M. C. de. Elementos ou meios das empresas. Revista Jurídica da Universidade 
Moderna, v. 1, p. 115,1998.
122 HAMEL, J.; LAGARDE, G. Traité de droit commercial. Paris: Librarie Dalloz, 1954, n. 6, p. 207
208. v. 1.
123 O doutrinador espanhol elege o perfil funcional da empresa como decorrente da atividade
econômica. GARRIGUES, J. Acotaciones de un jurista sobre reforma de la empresa. In :_____,
Hacia un nuevo derecho mercantil. Madrid: Tecnos, 1971, p. 302.
124 MACHADO, S. M. Problemas de direito mercantil. São Paulo: Max Limonad, 1970. p. 164.
125 REQUIÃO, R. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 56-57. v.1.



Perfilhando o mesmo entendimento, segue Alfredo de Assis GONÇALVES 

NETO afirmando que a empresa “não é pessoa nem coisa, mas uma situação de 

fato (atividade) uma abstração que, portanto não pode ser sujeito nem objeto de 

direito”126.
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3.5 A EMPRESA E A SUA PROJEÇÃO PATRIMONIAL

No delinear a concepção de empresa, impõe-se o cuidado de evitar que 

sua essência seja circunscrita às noções de patrimônio e estabelecimento comercial 

ou fundo de comércio127.

Embora essencial para o cumprimento de sua finalidade, o patrimônio 

consubstancia apenas um dos aspectos do fenômeno econômico empresa, e sua 

manifestação pode ser observada sob diferentes enfoques: como patrimônio 

aziendal, assim entendido o complexo de relações jurídicas que se estabelecem 

com fornecedores, empregados, investidores, clientes; e como estabelecimento 

comercial ou fundo comércio (azienda res), assim identificado o conjunto de bens, 

corpóreos e incorpóreos, que se mantém reunido pela vontade do empresário para 

o desenvolvimento da atividade empresarial128.

Incorporando forte influência da legislação e da doutrina italiana, o recém 

promulgado Código Civil Brasileiro inova no cenário jurídico nacional ao disciplinar 

o regime patrimonial da empresa, conceituando o estabelecimento civil ou 

comercial, como “todo complexo de bens organizados, para o exercício da empresa, 

por empresário, ou por sociedade empresária”.

A despeito de não fazer referência à expressão “patrimônio aziendal”, dele

126GONÇALVES NETO, A. de A. Manual de direito comercial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2000. p. 139.
127Ô comercialista Rubens Requião esclarece que “a nomenclatura jurídica, usada pelos nossos 
autores, aplica-se, comumente, as expressões fundo de comércio, por influência dos escritores 
franceses (fonds de commerce), e azienda, por inspiração dos juristas italianos, como sinônimas de 
estabelecimento comercial.’" REQUIÃO, op. cit., p. 248.
128 ASQUINI, A. Profili delfimpresa. Tradução: Fábio Konder Comparato. Perfis da empresa. Revista 
de Direito Mercantil, n. 104, p. 120,1985.



também trata o novo Código Civil em seus artigos 1.146129, 1.148130 e 1.149131 

estatuindo que a alienação do estabelecimento importará também a transferência ao 

adquirente dos créditos, dívidas e contratos, resultantes das relações alienantes do 

empresário com terceiros, no exercício da atividade empresarial.132

ASQUINI, ao comentar o Código Civil italiano de 1942, apressa-se em 

esclarecer que, uma vez introduzido:
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o nomen iuris de estabelecimento para designar o fenômeno econômico de empresa sob o 
perfil objetivo, este nomen iuris vincula o intérprete a não usar em sentido jurídico a palavra 
‘empresa’ no significado que o código dá a ‘estabelecimento’, até porque a titularidade do 
direito sobre o estabelecimento, conquanto normalmente pertencente ao empresário, pode 
separar-se do empresário, como no caso de usufruto e de aluguel do estabelecimento, em 
que o empresário -  aquele que exercita a atividade empresarial -  é o usufrutuário, ou o 
arrendatário, ainda que conservando, o nu-proprietário e o locador, a titularidade do próprio 
direito sobre o estabelecimento.133

Registre-se que a idéia do mestre italiano supra consignada, ao quanto 

parece, admite um pequeno reparo na sua parte final, porquanto o empresário terá 

a titularidade do estabelecimento, ainda que não tenha a propriedade dos bens, 

corpóreos e incorpóreos, que o integram.

Não se pode olvidar que o estabelecimento corresponde a uma 

universalidade de fato, constituída por diversos elementos que se mantêm

129 “Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à 
transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo 
solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, 
e, quanto aos outros, da data do vencimento”. BRASIL. Novo Código Civil. Organizadores: 
SABATOVSKI, E.; FONTOURA, I. P.; FOLMANN, M. Curitiba: Juruá, 2001. p. 145.
e, quanto aos outros, da data do vencimento”. BRASIL. Novo Código Civil. Organizadores: 

SABATOVSKI, E.; FONTOURA, I. P.; FOLMANN, M. Curitiba: Juruá, 2001. p. 145.
130 “Art. 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente 
nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, 
podendo terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se 
ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante”. Id.
131 “Art. 1.149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em 
relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor 
ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente". SABATOVSKI, E.; FONTOURA, I. P.; FOLMANN, 
M. op. cit., p. 145.
132 Em face da profunda semelhança das disposições do novo Código Civil brasileiro com o Código 
Civil italiano, a lição de ASQUINI pode ser transposta com sucesso para a nossa atual realidade 
jurídica: “A disciplina dada pelo código no título no título VII do libro dei lavoro tem por objetivo só 
esta colocação que o código considera normalmente implícito na transferência do estabelecimento 
como res também a transferência, em certos limites, do patrimônio aziendal; porém o código deixa, 
em relação à matéria, à autonomia privada, as mais amplas margens de liberdade.”
133 ASQUINI, A. Profili delCimpresa. Tradução: Fábio Konder Comparato. Perfis da empresa. 
Revista de Direito Mercantil, n. 104, p. 121,1985.



agrupados formando uma unidade global, elementos escolhidos e agregados por 

vontade do empresário, formando um todo que representa mais do que a soma 

individualizada de suas partes, ou como bem assevera Alfredo de Assis 

GONÇALVES NETO, corresponde a um “complexo de bens que é valorado 

juridicamente em seu todo e tratado como objeto de direito distinto de cada qual dos 

bens isolados que o compõem”134.

Para guardar coerência com a terminologia anteriormente referida, na 

hipótese de deter o empresário apenas o uso e gozo dos bens destinados à 

exploração do estabelecimento, do ponto de vista doutrinário, esses direitos seriam 

melhor classificados como componentes do patrimônio aziendal, em que pese o fato 

da legislação brasileira não estabelecer com nitidez essa distinção.

Outra espécie de projeção patrimonial típica da empresa é o capital social 

que, segundo José Edwaldo BORBA, “é a cifra correspondente ao valor dos bens 

que os sócios transferiram ou se obrigaram a transferir para a sociedade”135.

O capital somente se identifica com o patrimônio social no momento da 

constituição da sociedade, pois, como lembra Rubens REQUIÃO, “após o início das 

atividades, o capital permanece nominal, expresso na soma declarada no contrato, 

ao passo que o patrimônio social -  ou fundo social -  tende a crescer, se a 

sociedade for próspera, ou a diminuir, se tiver insucesso”136. Note-se, por oportuno, 

que o capital social pressupõe a existência de uma sociedade e, nessa medida, não 

há que se invocar essa espécie de projeção patrimonial no caso dos empresários 

individuais. Daí porque não se pode confundir também capital social com empresa, 

já que esta última não se circunscreve à forma societária.

A empresa pode ser observada ainda sob o prisma de sua transformação 

progressiva em seu regime de produção, buscando assim, diferenciá-la de
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134 O autor destaca que desse conjunto de bens alguns podem não pertencer ao empresário, “como 
aqueles sobre os quais possui o direito de uso ou gozo, quer em virtude de direito real (de usufruto, 
por exemplo) ou de contrato (de locação, de leasing e assim por diante). Mas, nem por isso estaria 
descaracterizada a universalidade: sobre eles detém, no entanto, a titularidade do exercício do direito 
de uso ou gozo”. Nessa hipótese o direito referido será equiparado a um bem incorpóreo, que 
completará a universalidade, referida como estabelecimento, eis que inexistem obstáculos a sua 
divisão em bens não corpóreos, abrangendo também os heterogêneos. GONÇALVES NETO, A. de 
A. Manual de direito comercial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2000. p. 142-3.
135 BORBA, J. E. T. Direito societário. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p.41.
136 REQUIÃO, R. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 361. v.1.



“azienda”, “estabelecimento” e “empresário”. Pode-se apontar Waldemar 

FERREIRA, que procura aclarar os conceitos de estabelecimento, empresa e 

empresário, demonstrando a posição de cada um através de três círculos 

concêntricos superpostos:
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Tem-se, partindo do centro para a periferia, o estabelecimento circunscrito pela empresa, e 
esta pela pessoa natural ou jurídica, mercê de cuja vontade aqueles se instituem e 
movimentam-se. São três momentos ou expressões do mesmo fenômeno comercial, 
econômico-social e jurídico. Ostentam-se, no centro, os bens, corpóreos e incorpóreos, que 
constituem o estabelecimento, como universalidade de fato. A empresa superpõe-se-lhe 
como organização do trabalho e disciplina da atividade no objetivo de produzir riqueza, a 
fim de pô-la na circulação econômica. Tudo isso, porém, se subordina à vontade e às 
diretrizes traçadas pela pessoa natural ou jurídica, que as haja organizado, sujeito ativo e 
passivo nas relações jurídicas, tecidas pela empresa, no funcionamento do 
estabelecimento de lucros pelo comerciante, como empresário, procurados e obtidos.137

Ao longo do tempo, constata-se que a empresa desvinculou-se da figura do 

empresário, imbuindo-se do cunho de unidade econômica da produção, estruturada 

com a finalidade de produção de bens e serviços138, adotando uma política de 

independência econômica.

Waldemar FERREIRA estabelece parâmetros distintos entre 

estabelecimento e empresa, entendendo contudo, que para formação de ambos, 

concorrem tanto o capital quanto o trabalho, bem como, a organização com intuito 

produtivo. Sob essa perspectiva, Alfredo de Assis GONÇALVES NETO após 

identificar o estabelecimento comercial como sendo um instrumento indispensável à 

execução das atividades empresariais, o patrimônio atingido pela atividade 

profissional desenvolvido sendo portanto, “o complexo de bens utilizados pelo 

empresário como instrumento de sua atividade comercial; é, em resumo, sua 

ferramenta de trabalho”139.

Merecem ainda considerações a distinção entre empresa e estabelecimento 

preconizada por Suzy KOURY140, que considera o termo organização como 

atividade, vislumbrando a empresa como sinônimo de organização dos fatores de

137 FERREIRA, W. Instituições de direito comercial: o estatuto do estabelecimento comercial. 4. 
ed. São Paulo: Max Limonad, 1956. p. 55-6. v. 2.
138 KOURY, S. E. C. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e os 
grupos de empresas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 21.

GONÇALVES NETO, A. de A. Manual de direito comercial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2000. p. 138.
140 Id, p. 21.



produção pela pessoa do empresário, mesclando-se com a própria atividade 

desenvolvida por este. A concepção de empresa como sinônimo de organização 

dos fatores de produção ocasionou a ruptura de sua definição da idéia de 

estabelecimento, sendo, no presente momento, pacífica a distinção entre empresa e 

estabelecimento, concebendo-se este como unidade técnica e aquela como unidade 

econômica, de tal maneira que uma empresa pode possuir mais de um 

estabelecimento.

Segundo lição do mestre paranaense Assis GONÇALVES141, 

estabelecimento comercial e fundo de comércio seriam expressões dotadas da 

mesma significação, representando a ligação entre o patrimônio e o desempenho da 

atividade empresarial.

Para Fran MARTINS,142 tratam-se de coisas distintas, já que o fundo de 

comércio seria o conjunto de elementos de que lança mão a empresa, na tentativa 

de obter resultados positivos na atividade desenvolvida.

Para Vera Helena de Mello FRANCO, o estabelecimento comercial não é a 

empresa e tão pouco se equipara ao empresário. Assim, define estabelecimento 

comercial como sendo “o instrumento por meio do qual se desenvolve e organiza 

atividade exercida pelo empresário. Com este teor representa a projeção patrimonial 

da empresa, isto é, o complexo de bens destinados pelo empresário ao exercício da 

sua atividade ou o organismo técnico-econômico, mediante o qual atua”. Contudo, 

o estabelecimento “somente tem lugar quando esse conjunto de bens ou 

instrumentos está dinamizado pelo exercício da empresa. Ausente a atividade, tem- 

se apenas um fundo de negócio, e não um estabelecimento comercial”143.

Requer ainda atenção a constatação de alguns doutrinadores de que existe 

uma visível aproximação entre a empresa e o fundo de comércio. A empresa ao ser 

considerada como resultado obtido da reunião dos elementos - capital, trabalho e 

organização -, destinados a colocar em movimento as mercadorias com o objetivo 

de auferir lucros, possibilita estabelecer acentuada relação com o fundo de 

comércio, eis que este consiste no conjunto dos meios ou elementos empregados

141 GONÇALVES NETO, A. de A. Manual de direito comercial. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2000. p. 138.
142 MARTINS, F. Curso de direito comercial. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 330.
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pelos comerciantes de forma organizada para o exercício de atividades vantajosas, 

sempre no intuito de conquistar clientes. Dessa forma, constata-se que o fundo do 

comércio é composto dos distintos elementos corpóreos e incorpóreos, 

encontrando-se entre eles os mesmos elementos constantes da empresa, quais 

sejam, o capital, o trabalho e também a organização.

3.5.1 Empresa e natureza jurídica

Quanto à natureza jurídica, inúmeras teorias são formuladas para justificar a 

existência do fundo de comércio, sendo considerada ora como pessoa jurídica, 

independente da pessoa do comerciante e com vida própria, ora como um 

patrimônio que não se confunde com o do comerciante, sendo para alguns uma 

universalidade de direito, e para outros, universalidade de fato, traduzida como o 

agrupamento decorrente da vontade do comerciante em colocar coisas distintas, 

dotadas de individualidade em um mesmo conjunto.

Constata-se que, no campo empresarial, a condição de sujeito de direito 

somente pode ser atribuída ao empresário individual e à sociedade empresarial, 

sendo, pois, indevida, para tal efeito, a referência genérica à empresa.

Por assim ser, o reconhecimento de uma personalidade jurídica da empresa, 

a classificação como sujeito ou objeto do direito, ou ainda, na forma de elemento 

patrimonial, são questões polêmicas e que fomentam as discussões doutrinárias.

Ruy de SOUZA144, ao tempo em que compreende a empresa como 

instituição jurídica, reconhece-a como objeto de direito, não lhe confere, portanto, 

personalidade jurídica, que seria exclusiva do empresário. Tal posição é criticada 

por Isabel VAZ145, que afirma não subsistirem as teorias que reconhecem o 

empresário apenas como o único representante da empresa, já que, no 

contemporâneo modelo econômico, a empresa assume honrados compromissos 

diante da ordem jurídico-econômica, desempenhando papel de destaque. Então,

143 FRANCO, V. H. de M. Manual de direito comercial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 
114-115.
144 SOUZA, R. de. O direito das empresas: atualização do direito comercial. Belo Horizonte: 
Livraria Bernardo Álvares. 1959. p. 226.
145 VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 498.
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observá-la como mero objeto de detenção do particular ou do Estado (empresas 

públicas) é uma posição que não encontra acolhida.

No presente estágio, é impossível atribuir à empresa uma natureza jurídica 

única, importa referi-la em sua generalidade como uma abstração, sem esquecer as 

distintas facetas e os diversos ângulos que permitem observa-la, ainda que 

indiretamente, tendo sempre presente os critérios de colmatação entre a realidade 

econômica e a realidade fática.

A empresa, ao longo da transformação progressiva tanto de seu sistema 

interno, como de seu destaque em termos econômicos e sociais, adquiriu 

fundamental relevância, a ponto de, na Itália, transformar-se em autêntico 

organismo de Estado, situação esta, igualmente verificada na Alemanha146. Por tal 

razão, procura-se atribuir à empresa autonomia jurídica, classificando-a em uma 

categoria superior à do próprio empresário147. Assim, a empresa referida no Código 

Civil italiano é a empresa em sentido econômico, mas, isso não demonstra que a 

acepção econômica tenha sido introduzida na lei e imediatamente transformada em 

noção jurídica.148

Buscando sintetizar o percurso evolutivo da empresa diante do direito 

francês, Claude CHAMPAUD e Jean PAILUSSEAU delineiam um quadro que, pela 

sua extensão, comporta aplicação generalizada a distintos países. Assim, resume- 

se em quatro períodos a trajetória evolutiva da empresa: fase da ignorância; da 

descoberta; da conversão e da mutação, enfatizando que o último período encontra- 

se em consolidação, destacando-se a empresa como núcleo do direito econômico. E 

em razão desta influência, o Direito Comercial na França é referido como Direito 

das Empresas, distanciando-se, aqui, da trajetória empreendida no solo brasileiro, 

onde a empresa frente à influência italiana, em especial, as decorrentes do Código 

Civil de 1942, em que o enquadramento da empresa se projeta por intermédio do 

empresário, restando consagrado o perfil subjetivo.

146 FERREIRA, W. A elaboração do conceito de empresa para extensão no âmbito do direito 
comercial. Revista Forense, Rio de Janeiro, n.158, p. 40-1, mar./abr. 1955.
147 BULGARELLI, W. Empresa comercial. In: FRANÇA, R. L. Enciclopédia Saraiva do Direito. São 
Paulo: Saraiva, 1977. p. 298. v. 31.
148 Quando se refere genericamente ao Direito de Empresa, considera-se a empresa em sua 
realidade econômica unitária (matéria de direito). BULGARELLI, W. Teoria jurídica da empresa: 
análise jurídica da empresarialidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p.16.
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0  jurista francês Ciaude CHAMPAUD, desenvolvendo um exame 

sociológico da evolução da empresa, reconhece que a cada dia ela se coloca “na 

dianteira da cena econômica, social e política e encontra no centro da construção 

jurídica denominada “direito dos negócios”. Assim, para que desempenhe essa 

função deverá ser considerada como “sujeito de direito e não como objeto de 

apropriação" .149

Nessa linha e na condição de sujeito de direito, é provida por um patrimônio, 

apresentando-se como devedora e credora. Assume obrigações em relação ao 

padrão de vida oferecido àqueles que sobrevivem das atividades por ela 

desempenhadas, sejam os trabalhadores, dirigentes, financiadores, entre outros, 

incorporando deveres referentes à segurança econômica e a estabilidade, tomando- 

se responsável pela promoção coletiva e individual dos homens, incentivando o bem 

estar social.

Contrapondo-se à idéia da personificação da empresa e, por conseguinte, à 

sua condição de sujeito de direito, Rubens REQUIÃO150 e Tavares BORBA151, 

salientam que esta, enquanto atividade, seria na verdade, objeto de direito. 

Todavia, este entendimento não traduz o consenso entre os doutrinadores pátrios.

Dadas essas considerações, a dificuldade de se definir a empresa como 

sujeito ou objeto de direito decorre da própria dificuldade de se estabelecer um 

conceito unitário para tal organismo econômico. Entretanto, ao assumir como 

correta a tese apresentada por ASQUINI de que, juridicamente, a empresa somente 

pode ser conceituada a partir dos seus vários perfis, impõe-se a conclusão de que, 

in casu, assim como o sujeito de direito é o empresário (perfil subjetivo), o objeto de 

direito, aqui será sempre o estabelecimento (perfil objetivo ou patrimonial).

48

149 Referido autor toma a empresa como “sujet de droi et nom comme un objet d'appropriation”. 
Informa que até a era industrial, a vida do indivíduo girava em tomo da família, do trabalho e da 
segurança. Mas como o desaparecimento da família patriarcal “a natureza gregária do homem'' 
resultou abalada. E assim, em substituição àquela célula que desapareceu, o homem elegeu outra de 
importância considerável. CHAMPAUD, C. Droit des affaires, deuxième édition mise à jour. Paris: 
Press Universitaires de France, 1984. p. 16-33.
150 REQUIÃO, R. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 60. v. 1.
151 BORBA, J. E. T. Direito societário. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p.8.



3.6 CONSIDERAÇÕES AO EMPREGO DA PALAVRA EMPRESA NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO

Muito embora o vocábulo empresa não seja empregado dentro de uma 

significação uniforme, conforme exposto nos itens antecedentes, sua presença 

introduziu-se no cotidiano da sociedade, desenvolvendo-se como elemento 

impulsionador às transformações das estruturas sociais, de forma que seu estudo 

constitui-se um desafio e impõe-se ao jurista como obrigatório e essencial.

Adverte Washington Albino Peluso de SOUZA que, como dado econômico, 

a empresa é integrada por elementos constantes que irão compor seu conceito, e 

assim, “é sempre a mesma”152.

No ordenamento jurídico e na doutrina, necessário se faz destacar que a 

palavra empresa vem sendo empregada em variadas direções. Os distintos ramos 

do Direito se empenham em ajustá-la às especificidades de suas normas. A 

legislação brasileira, trabalhista, civil ou tributária, imprime ao termo diferentes 

conotações, ora referindo-se ao fato econômico, ora tomando-a como sujeito de 

direito153.

Impossível deixar de enfatizar que a ambigüidade do termo não é uma 

característica exclusiva da legislação nacional, uma vez que a mesclagem ocorre 

igualmente no cenário internacional. Nesse sentido, reporta-se às observações 

referidas pelo doutrinador italiano Remo FRANSCESCHELLI154, para quem a 

confusão no emprego do vocábulo, além de inaceitável, gera transtornos, uma vez 

que sujeito e objeto não podem ser confundidos, assim como o sujeito e a atividade 

por ele empreendida. Para o autor, a empresa não se apresenta nem como sujeito, 

nem como objeto de direito, devendo ser compreendida como atividade econômica, 

organizada para promover a circulação ou a produção de bens e de serviços.

A empresa encontra-se regulamentada sob os mais variados prismas. A 

busca de um conceito que satisfaça às exigências, seja em termos econômicos, seja

152 SOUZA, W. P. A. de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva. 1980. p. 301.
153 MIRANDA JÚNIOR, D. A. Curso de direito comercial. 3. ed. São Paulo: José Bushatsky Editor, 
1974. p.114. v. 1
154 FRANCESCHELLI, R. Imprese e imprenditori e la notion juridique d’entreprise en Italie. Revue 
Trimestrielle de Droit Commercial, Miiano: Guiffré, v. 72, n.3, p. 575,1972.
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em termos jurídicos, apresenta-se, ao quanto parece, utópica, eis que divergentes 

significados têm sido conferidos ao termo empresa.

Um breve exame da produção do legislador nacional causa de imediato 

perplexidade, isso porque a legislação brasileira se utiliza do vocábulo sem se 

preocupar com a preservação de qualquer unidade conceituai. De acordo com 

Sylvio Marcondes MACHADO155, a carência de uma definição legal de empresa 

deveria estimular os juristas na busca e elaboração de um conceito, como 

aconteceu em outros países.

Foi Ruy Carvalho de MENDONÇA156 quem primeiramente detectou a 

confusa associação no emprego do termo na legislação brasileira, tendo registrado 

uma possível identificação entre o conceito econômico e o jurídico, revelando que 

as discordâncias e distinções não possuem fundamento, e assim, confirmando a 

valiosa influência de juristas como VIVANTE, que tentou demonstrar as afinidades 

entre o conceito jurídico e o econômico, de maneira a estabelecer um nexo de 

igualdade entre eles. Nesse sentido conclui que u‘il diritto commerciale fa suo 

questo concetto economico deirimpres”157.

Georges RIPERT158 evidencia a carência de uma definição jurídica de 

empresa, denotando com expressiva repercussão que o termo é empregado pelo 

legislador quando lhe é oportuno fazê-lo, sem se preocupar em usá-lo sempre no 

mesmo sentido. Demonstra, assim, que o âmago da questão centra-se na 

categorização do empresário como sendo o dono da empresa”159.

Observa-se que o legislador brasileiro, usando de praticidade, não se 

deixou seduzir pelas sutilezas do conceito e da natureza da empresa, e quando a 

ela se reporta, geralmente coloca em evidência as atividades organizadas para a 

produção, ou seja, aquelas que possuem certo nível de organização. Destaca-se

50

155 MACHADO, S. M. Problemas de direito mercantil. São Paulo: Max Limonad, 1970. p. 14.
156 MENDONÇA, J. X. C. de. Tratado de direito comercial brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1957. p. 482. v. 1.
157 VIVANTE, C. Tratado de derecho mercantil. Tradução: Ricardo Espejo de Hinojosa. Madri, 
1932. p.1. v. 1.
158 RIPERT, G. Aspectos jurídicos do capitalismo moderno. Tradução: Gilda G. de Azevedo. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1947. p. 279.
159 BULGARELLI, W. Empresa comercial. In: FRANÇA, R. L. Enciclopédia Saraiva do Direito. São 
Paulo: Saraiva, 1977. p. 297. v. 31.



assim, que a noção de empresa apareceu primeiramente entre os atos de
•  160 comercio

Diante da diversidade de posições conferidas à utilização da expressão 

empresa, o legislador brasileiro preferiu acomodá-la no próprio texto da lei, 

observadas as suas finalidades. Para tanto, identifica-se que o vocábulo além de 

ser empregado em distintos161 sentidos é equiparado à figura do empregador162, 

como expressão identificadora de organização163, e ainda, como sinônimo de 

firma164.

Referida legislação utiliza-se do termo para aferir ao vocábulo a conotação 

de: um nome jurídico inovador para designar pessoas físicas ou jurídicas, objeto de 

exploração pelos sujeitos de direito; como designação específica de pessoas 

jurídicas, e finalmente como pessoa, sujeito de direito165.

Importante referir que em pesquisa empreendida por Carlos Alberto Reis de 

PAULA, sob a orientação do professor Washington Albino Peluso de SOUZA, cujo 

objetivo era desvendar o sentido em que a expressão empresa era utilizada no 

ordenamento jurídico nacional, a partir de 1930 até 1975, concluiu-se que “para 

cerca de 190 vezes em que a expressão teve o sentido de sujeito, o seu uso como 

objeto não atingia uma dezena"166.

Diante das controvérsias estabelecidas entre legisladores e doutrinadores, 

que entendem empresa ora como sujeito, ora como objeto, prefere-se não assumir 

uma posição definida, o que se justifica seja pela escassez ou inexistência de 

argumentos científicos inabaláveis, reconhecendo porém, que no ordenamento 

jurídico tem prevalecido o emprego do termo como equivalente a sujeito.

160 Especificados no Regulamento n° 737, art. 19, que dispunha sobre: ‘as empresas de fábricas, de 
comissões de depósito, de expedição, consignação e transporte de mercadorias, de espetáculos 
públicosn.
161 Decreto n. 72.013/73, art. 1°, § 1o - Salário Educação e Decreto n. 72.711/73, art. 31 - 
Previdência Social.
162 Art. 2° da CLT, Dec-Lei n. 4.452/43.
163 Art. 6°, da Lei n. 4.137/62.
164 Decreto n. 76.186/75.
165 Nesse sentido, vale destacar que a Lei dos Acidentes de Trabalho (Decreto n° 61.784, de 
28.11.1967 que aprovou o Regulamento da Lei 5.316, de 16.09.1967), considera empresa para 
efeitos de acidente: o empregador; o presídio quando nele se exerça atividade organizada, a 
repartição pública, e também a autarquia. Nas hipóteses referidas de forma exemplificativa, o 
legislador não emprega o vocábulo como expressão de atividade.

SOUZA, W. A. P. de. Direito econômico. São Paulo: Saraiva.1980. p. 310.



Os ângulos da empresa que despertam a atenção do jurista foram 

enumerados por FERRI, que a identificou como: atividade do empresário; idéia 

criadora, a qual a lei oferece proteção; complexo de bens e finalmente observada 

frente às relações mantidas com seus dependentes. Importa observar que os 

referidos pontos de vista elencados pelo doutrinador não traduzem conceitualmente 

a empresa, apenas servem para colocar em destaque as facetas que despertam o 

interesse do jurista.

Ao quanto parece para a ciência jurídica inexiste um conceito uniforme de 

empresa, posto que cada nação, leva em conta as particularidades de sua 

legislação comercial, ordenando a matéria. Observe-se que no ordenamento pátrio 

não identificamos uma definição que venha satisfazer os diversos ângulos de 

interesse da área jurídica, muito embora não sejam poucas as leis que se referem 

ao instituto.

Na legislação brasileira, a empresa não foi assumida como núcleo de 

identificação da atividade mercantil, e até a entrada em vigor do Novo Código Civil 

pode-se afirmar que no centro da construção nacional encontra-se o comerciante e 

os atos de comércio. Assim, embora diversas sejam as leis que se reportam ao 

vocábulo empresa, permanece a lacuna conceituai. No direito brasileiro conclui 

Sylvio Marcondes MACHADO “pela inexistência de componentes jurídicos que, 

combinados aos dados econômicos formem um conceito genérico de empresa; ou, 

considerada a constância do substrato econômico, pela inexistência de um conceito 

de empresa como categoria jurídica”167.

Importa referir ainda, que os critérios vigentes perdem força e interesse em 

razão de que a “teoria da empresa” é assumida pelo Novo Código Civil, que 

prestigia os perfis do empresário, do estabelecimento e da atividade.
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Saraiva, 1956. p. 163.



3.7 EMPRESA - CONCEITO CONTEMPORÂNEO
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Concretamente, a flexão da expressão contida no instituto denominado 

empresa, a força de seu “teor conceituai”, que é objeto de incansáveis tentativas de 

captação, converte-se na verdadeira base da economia, refletindo-se fortemente no 

direito e, especialmente, abalando as estruturas do vetusto Direito Mercantil com 

bases enraizadas no Código Comercial nascido em 1850168. Acrescente-se, 

contudo, que sua presença é tão evidente no cenário mundial, que o uso do termo 

tomou-se presente na linguagem costumeira, em especial como referencial de 

atividade produtiva organizada, sendo nesse sentido referida pela doutrina, pelo 

legislador e pela jurisprudência.

O breve exame dos distintos enfoques oferecidos pelos juristas, na busca 

de um conceito para a empresa, permite concluir-se pela inexistência de consenso 

em tomo do tema. No entanto, ainda assim, é grande o empenho daqueles que se 

dedicam à arriscada construção de uma teoria da empresa firmando sua estrutura 

sobre um fenômeno indefinido em termos conceituais.

Segundo Waldirio BULGARELLI169, a explicação que se extrai da 

desencontrada elaboração doutrinária que se seguiu, decorre das tentativas 

empreendidas pelo doutrinador que, ao focalizar a empresa, tentou adaptar seu 

conceito econômico ao direito, de forma a construir novas categorias jurídicas, tais 

como os conceitos de estabelecimento comercial, empresário e atividade, de forma 

que se atribui a ASQUINI o mérito da elaboração mais apropriada dos distintos 

significados que o Direito Civil italiano conferiu à empresa, abrindo caminhos para 

viabilizar a recepção desta no ordenamento jurídico, estabelecendo, dessa forma, 

um novo paradigma.

168 O velho Código Comercial incorporou a teoria dos atos de comércio como método para delinear o 
campo de incidência do Direito Comercial. Postura que, nos dias de hoje, apresenta-se incompatível 
com a realidade presente, muito embora tenham sido introduzidas alterações por legislação mais 
modema. Quanto à natureza do critério vigente no ordenamento brasileiro (Teoria dos atos de 
comércio ou da empresa), importa esclarecer que não se pode responder com precisão, pois 
observam-se ainda, situações transitórias (ex.: prestação serviços). Como solução, apresenta-se o 
novo Código Civil que incorpora a teoria da empresa.
169 BULGARELLI, W. A teoria Jurídica da empresa: análise jurídica da empresarialidade. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 16.



Importante esclarecer que o conceito de empresa continua sendo o 

econômico, pois o direito não o tornou jurídico, apenas o valorou, adaptando-o às 

categorias jurídicas.

Sob o prisma econômico, prevalece entre os doutrinadores o entendimento 

de que a empresa traduz em profundidade a organização como seu autêntico 

substrato, o que requer a organização complexa dos fatores clássicos da produção, 

sendo que, entre os juristas, o entendimento como organização também encontra 

acolhida.

Como origem da unificação conceituai do instituto, apresenta-se a evolução 

técnica do regime de produção a que se encontra vinculado o termo empresa. 

Importante observar que dos sistemas rudimentares, caracterizados pelo trabalho 

manual e individual, desenvolvido pelo artesão e seus familiares, passou-se à 

adoção da produção para o mercado em grande escala e o emprego do trabalho de 

terceiros, assumindo as empresas modalidades produtivas mais elaboradas e 

operativas, através das modernas empresas e suas tecnologias.

Inexiste a possibilidade de adoção do vocábulo empresa de forma 

globalmente uniforme. Segundo Ana Maria AUGUSTO170, o regime jurídico que a 

contempla apresenta-se fragmentado, visto que cada espécie de empresa submete- 

se a um processo jurídico singular.

Já para Karsten SCHMIDT, “no existe un concepto jurídico general de 

empresa. Existen, sin embargo, âmbitos jurídicos que obligan a desarrollar tal 

concepto”.171 Na sequência a definição oferecida por RAISCH, declara que “la 

empresa será unidad económica organizada mediante la cual el empresário actúa 

en el mercado”172.

O fato da empresa encontrar-se indissociavelmente aliada à evolução das 

técnicas de produção, que se processam de forma acelerada, acaba por agravar as 

dificuldades já encontradas na busca de um conceito jurídico. Georges RIPERT173

170 AUGUSTO, A. M. F. Empresa. In: FRANÇA, R. L. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: 
Saraiva, 1977. p. 284. v. 31.
171 SCHMIDT, K. Derecho comercial. Tradução: Federico E. G. Wemer. 3. ed. Buenos Aires: 
Editorial Astrea, 1997. p. 68.
172 ld.
173 RIPERT, G. Aspectos jurídicos dei capitalismo moderno. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 
Europa-América, 1946. p. 41.
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aponta como cerne da problemática conceituai, a posição assumida pelo empresário 

como proprietário do empreendimento e a subjetivação da empresa, traduzida como 

pretensão a personalizar-se.

Frente às dificuldades referidas que impossibilitam a seleção de um 

conceito de empresa como categoria jurídica, conclui Sylvio Marcondes MACHADO 

não ser possível absorve-la dentro do Direito Comercial, em virtude da mesma 

sofrer influências dos fenômenos econômicos, acolhendo, assim, a possibilidade do 

direito trabalhar com o conceito econômico. Essa constatação destaca a máxima 

contribuição extraída dos estudos de Manuel BROSETA PONT174, e encontra-se 

magistralmente representada pela fórmula denominada de “método da atenta 

realidade”, que reafirma que o alicerce estrutural do direito, bem como sua 

justificação, está na realidade presente, no caso a realidade econômica, que é 

radicalmente transformada pela atividade econômica.

Já em 1968, José Martins CATHARINO afirmou que:
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Urge, pois, transformar a empresa em campo de treino da democracia integral. Humanizar 
a Economia amoral, que ainda cavalga a grande maioria, em vez de lhe servir de montada. 
Se na empresa manda quem pode -  fato economicamente incontestável, defeso é ao 
jurista aceitá-lo abandonando preocupações éticas, pois, como tão bem lembrou 
COUTURE, a substância humana constitui a matéria prima do Direito”. (...) “Somente pode 
haver simbiose entre seres vivos, associação heterogênea produzindo benefícios 
recíprocos. Assim, quanto à nova empresa, o primeiro passo a se dar é na direção da 
associação dos elementos humanos integrantes da empresa, com supremacia sobre os 
seus componentes materiais”. (...) “Por tudo é que a democratização da empresa é uma 
necessidade, salvo para os que não acreditam na evolução, vale dizer, na capacidade 
humana de transformação. Em uma palavra: na Vida.175

Ocorre que, ao mesmo tempo em que no campo doutrinário se teoriza o 

fenômeno empresa, discutindo ora sua natureza ora seu conceito, é fato inegável 

sua ascensão, apresentando-se contemporaneamente como a base da sociedade, 

assumindo progressivamente posição de destaque no panorama social, econômico 

e político, instalando-se, assim, no ponto de convergência da construção jurídica 

denominada “direito dos negócios”176.

174 BROSETA PONT, M. La empresa, la unificación dei derecho de obligaciones y el derecho 
mercantil. Madrid: Tecnos, 1965. p. 28.
175 CATHARINO, J. M. Algo sobre a empresa. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, 
n. 11, p. 78-79,1968.
176 VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 501.



Em termos teóricos, não se pode ignorar, quando da construção e 

unificação do fenômeno jurídico empresa, a inexistência de consenso no emprego 

da nomenclatura. Contudo, percebe-se que a empresa é uma realidade captada 

com relativa facilidade pelo observador mais dispersivo, encontrando-se 

impregnada na vida de cada cidadão brasileiro, que de forma direta ou indireta, 

encontra-se vinculado à cadeia produtiva.

No campo econômico, merece destaque a magnitude dos complexos 

empresariais que assumem a posição de um de seus mais importantes agentes, 

frente às reiteradas demonstrações de poder econômico por parte da empresa, 

chegando a fragilizar a soberania do Estado. Ante o vertiginoso crescimento 

econômico e da acelerada evolução da grande empresa nos últimos anos, é forçoso 

reconhecer que a legislação tornou-se obsoleta, frente à velocidade do progresso. 

Com efeito, recomenda a doutrina tratamentos específicos, respeitada a natureza 

de cada empresa, para atender e incentivar sua expansão, pois que não se admite 

mais que às empresas com estruturas divergentes, tais como a pequena, média e 

grande companhia, sejam conferidos idênticos tratamentos177.

Importa destacar a observação efetuada por Gustavo TEPEDIN0178de que a 

empresa assume a conotação de “propriedade especulativa” sendo uma realidade 

sócio-econômica, regulamentada incompletamente pelo Direito, assim, em termos 

técnicos empresa, sociedade, comerciante, estabelecimento comercial, são 

conceitos distintos de maneira que perante o universo jurídico não é a empresa em 

si que assume destaque, são na verdade, os reflexos de sua permanência e 

essencialmente do poder sócio-econômico que cerca o instituto. Nesse sentido, 

reconhecer personalidade jurídica singular à empresa, parece tarefa impossível, de 

maneira que em termos genéricos resta reconhecê-la como abstração, sem contudo 

negar seus distintos perfis e facetas.

A empresa apresenta-se como um indicador científico em distintas áreas 

das ciências humanas, é produto do sistema capitalista e assim também reflexo da

177 COMPARATO, F. K. Função social da propriedade dos bens de produção. In . .Direito
empresarial: estudos e pareceres. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p.1-2.
178 TEPEDINO, G. Contornos constitucionais da propriedade privada. In :_______. Temas de
direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 274.
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realidade econômica, de forma que sua concepção, em termos jurídicos, prende-se 

a percepção das questões econômicas. Assim, parece correta a afirmação 

doutrinária de que o conceito jurídico é o econômico, e nessa perspectiva, alguns 

de seus reflexos sócio-econômicos passam a ser centro de interesse da área 

jurídica.

A exata compreensão da empresa importa na sua contextualização como 

centro motriz, para onde convergem elementos distintos: sociais, econômicos, 

políticos e ideológicos. Diante dos novos paradigmas de valores, é necessário 

destacar que a empresa encontra-se nitidamente alterada, deixando de ser apenas 

o "local” onde se desenvolve a atividade comercial ou econômica, para ser uma das 

principais fontes de sustentação da própria sociedade e do governo, uma vez é de 

suas atividades que são extraídas os tributos de ordem trabalhista, fiscal, 

previdenciária, entre outros, sendo a grande responsável pela criação e 

manutenção de inúmeros postos de trabalho. Observe-se que dos empregos 

gerados, circula a moeda em forma de remuneração, e assim, os rendimentos são 

utilizados agora pelo “trabalhador-consumidor” e destinados a movimentar a 

sociedade como um todo; certamente este é um dos ângulos sociais que confirma 

que só por existir, a empresa já cumpre uma função social.

Certamente diante da constatação da realidade funcional desempenhada 

pela empresa, é que o ordenamento jurídico deve ser interpretado. E porque é da 

essência do direito comercial o interesse pela preservação das empresas e do 

direito trabalhista a preservação dos postos de empregos, assim é também 

essencial ao homem a preservação das condições básicas de sua sobrevivência, 

de maneira que as decisões judiciais, a legislação, e as relações como um todo 

devem observar a importância em se enfocar essa função sob uma perspectiva 

constitucional.

Registre-se finalmente, que no campo jurisprudencial predomina o 

entendimento de que existe um interesse social na conservação ou na continuidade 

dos empreendimentos econômicos, desde que, concretamente, estes demonstrem 

viabilidade. Posicionamento jurídico que indiretamente atrai a aplicação do 

princípio da função social da empresa.
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Em síntese, a empresa faz parte do cotidiano da vida do homem, 

encontrando-se presente em quase todos os setores da sociedade. Torna-se 

imperativo para fins desse estudo, delinear o significado do termo empresa, já que 

se constitui em premissa para as construções posteriores. Assim, para fins deste 

estudo, as referências ao vocábulo empresa expressam em toda a amplitude, a 

atividade, geradora de valor ou riqueza sob a coordenação do empresário, de 

maneira que a organização de bens, direitos e pessoas direcionadas ao 

desempenho de uma atividade, que tenha por objetivo a produção de riqueza ou a 

prestação de serviços, será referida como empresa. Portanto, o empresário 

individual, a sociedade empresarial, a pessoa jurídica, o estabelecimento 

comercial, o complexo de bens, a organização econômica, a combinação 

resultante dos elementos: natureza, trabalho e capital, refletem a atividade 

organizada pelo empresário, permitindo, assim, possa ser entendida a partir dos 

ângulos mais expressivos, revelando o fenômeno produtivo.

Observe-se finalmente que as contemporâneas definições de empresa 

englobam um componente socializador, o que as projeta para além das finalidades 

meramente econômicas, eis que passam a incorporar a realidade em que se 

inserem, pois como adverte Márcia Carla Pereira RIBEIRO “não há como manter 

rigidamente as separações entre Estado e sociedade civil, vida econômica e 

necessidades sociais”, uma vez que a norma legal é direcionada a um proprietário 

integrado no contexto social.
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4 FUNÇÃO SOCIAL: UM ENCONTRO ENTRE PROPRIEDADE E EMPRESA

4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No percurso evolutivo da propriedade, importa destacar que as nuanças 

romanísticas que coloriram acentuadamente a propriedade no passado, 

materializadas no Uius utendi, fruendi et abutend?179, foram paulatinamente 

desbotando para adquirir um colorido social.

Detendo-se nos motivos desse “descolorir”, Pedro Escribano COLLADO 

assinala que “o direito de propriedade deixa de ser um direito egoísta, e assim a 

função tem introduzido na esfera interna do direito de propriedade um interesse que 

pode não coincidir com o do proprietário e que, em todo caso, é estranho ao 

mesmo”180.

Pode-se afirmar que a relevância assumida pela função social encontra-se 

diretamente vinculada à sociedade e à marcha evolutiva da propriedade, podendo, 

em distintas épocas, ser tratada com indiferença, a ser realçada pelo ordenamento 

jurídico. Desse modo, essa função assumirá maior ou menor importância, na mesma 

proporção em que o elemento social alcance maior ou menor destaque a perante os 

olhos do legislador ordinário.

O direito de propriedade passa a ser entendido como um direito inserido 

dentro de uma ordem jurídica, em que há previamente o estabelecimento de uma 

função social a atingir todo direito patrimonial. A função social apresenta-se não 

como uma limitação à garantia patrimonial declarada pela Constituição, mas como 

um componente positivo, uma nota presente em cada um dos poderes de que se 

compõe o direito de propriedade.

179 FIGUEIREDO, L. V. Disciplina urbanística da propriedade. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1980, p. 1.
180 COLLADO, P. E. La propríedad privada urbana: encuadramiento y regimen. Madrid: 
Montecorvo, 1979. p. 118.



O tema da função social da propriedade é objeto de inúmeras controvérsias 

tanto na doutrina nacional, quanto na estrangeira, em razão do conflito instalado 

frente às dificuldades de compatibilização entre a concepção individualista 

absorvida pelo direito de propriedade privada, e a concepção publicista que se 

vincula a uma função social. Pertinente é o enunciado de Salvadore PUGLIATTI, 

que a caracteriza como sendo “poliédrica e pode ser dita verdadeiramente 

indeterminada” 181. Dessa maneira, coloca-se como questão central o que se deve 

entender como função social.

Fábio Konder COMPARATO182 esclarece que função consiste “no poder de 

agir sobre a esfera alheia, sempre no interesse de outrem, adquirindo condições de 

interesse social quando os destinatários do exercício da função forem 

indeterminados.” Segundo ele, o termo função representa um poder positivo, 

consistindo na capacidade de conferir ao objeto da propriedade uma finalidade 

prefixada, submetendo-o a um objetivo determinado. O adjetivo social revela que 

referido objeto afasta-se dos interesses egoístas do titular, sendo atraído e 

vinculado aos interesses da coletividade.

A concepção de que a propriedade possui uma função social decorre do 

desenvolvimento de uma idéia muito antiga. A autoria da teoria que desencadeou a 

denominada doutrina da função social da propriedade é atribuída a duas correntes: 

de um lado, a concepção teria sido objeto do desenvolvimento clássico do direito 

natural dentro da doutrina social da Igreja Católica, e de outro, é reconhecida a 

relevância da contribuição dos positivistas, entre eles Augusto COMTE183 e Léon 

DUGUIT.

Pode-se considerar que a doutrina social da igreja tem sido manancial de 

inspiração permanente para a construção de inúmeras normas que disciplinam a 

vida dos homens em sociedade.

181 Declara PUGLIATTI: “Viceversa la prima à poliédrica e si direbbe addirittura indeterminata: tanti 
sono gli aspetti sotto i quali può concretarsi una funzione sociale, la quale avrà non solo varia 
rilevanza specifica, ma potrà avere rílevanza in funzione delllmportanza che 1’elemerrto sociale 
acquista in un determinato momento agli occhi dei legislatore". PUGLIATTI, S. La proprietá nel 
nuovo diretto. Milano: Giuffré, 1954. p. 277.
182 COMPARATO, F. K. Função social da propriedade dos bens de produção. In :_____. Direito
empresarial: estudos e pareceres. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 9.
183 COMTE, A. Cours de philosophie positive. 3. ed. Paris: J. B. Baillière et Fils, 1869.165. v. 4. 
p. 11.
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4.2 A DOUTRINA SOCIAL - CONTRIBUIÇÃO DA IGREJA

Verifica-se de fundamental relevância para a elaboração da concepção da 

função social da propriedade, a influência dos filósofos e dos sumos pontífices da 

Igreja Católica, que expressaram suas convicções, posicionando-se em períodos 

marcantes da evolução histórica do direito de propriedade, de forma que as 

diretrizes da doutrina social da Igreja sempre dispensaram destacada proeminência 

à propriedade e seu uso.

As tentativas de reformulação da propriedade, contidas no ensinamento 

social da Igreja, são difundidas através da Encíclica Rerum Novarum que, em uma 

tentativa de conciliar a propriedade privada com os anseios sociais, declara que 

encontra sua descendência no Direito Natural, condenando a ingerência do Estado 

nesse campo, uma vez que o homem antecede à constituição do próprio Estado.

A “doutrina social da Igreja”184 também denominada de “ensinamento ou 

teoria social da Igreja”, caracteriza-se pelo conjunto de ensinamentos sociais 

desenvolvidos no Magistério Pontifício, expressos em diversos documentos. 

Merecendo destaque a primeira Encíclica denominada Rerum Novarum, a qual 

espelha a contrariedade cristã frente às danosas conseqüências levadas a efeito 

pelo Liberalismo.

A Rerum Novarum foi elaborada pelo Papa Leão XIII185 no ano de 1891, que 

posicionando-se a favor da propriedade privada reconhece sua origem divina na 

destinação universal dos bens. Na seqüência, no ano de 1931 surge a Encíclica 

Quadragésimo Anno, de autoria do Papa Pio XI, marcando a recondução da 

propriedade privada para o âmbito do bem comum.

O Papa João XXIII, no ano de 1961, publica a Mater et Magistra, e na 

seqüência Pacem in Terris datada em 1963, onde reforça a idéia de ser a 

propriedade privada um direito natural acessível a todas as classes sociais. Enfatiza

164 GALVÃO, A. M. Ética cristã e compromisso político: a fé que se faz partilha. São Paulo: AM 
Edições, 1996. p. 227.
185 LEÃO XIII afirma que: “Não é das leis humanas, mas da natureza, que emana o direito de 
propriedade individual; a autoridade pública não pode, pois, abolir; o que ela pode é regular-lhe o uso 
e conciliá-lo com o bem comum”. Encíclicas e Documentos Sociais. São Paulo: LTr, 1972. p. 78.



sua obra asseverando que o direito de propriedade privada encontra-se vinculado a 

uma função social.

Por sua vez, o Pontífice Paulo VI, através da Populorum Progressio, em 

1967 declara que a propriedade privada é um direito acessível a todos os 

indivíduos, deve beneficiar e favorecer o próximo, eis que não se constitui em direito 

absoluto e incondicional.

No mesmo sentido, João Paulo II ao se referir à destinação universal dos 

bens e à propriedade privada, afirma que sobre toda propriedade privada pesa 

sempre uma hipoteca social, entendendo que a propriedade deve retomar de 

alguma forma à comunidade, através do pagamento de uma dívida assumida 

perante os homens, que dela não podem usufruir. Na seqüência, a Encíclica 

Laborem Exercens, datada de 1981, destaca que a aquisição da propriedade se 

viabiliza através do trabalho. O ano de 1987 inova, trazendo o conceito de 

solidariedade através da Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, assegurando que os bens 

originários do trabalho do homem, através da modificação das matérias-primas, 

devem ser destinados para o bem de todos.

Finalmente através da Centésimus Annus, a última das encíclicas, são 

expostas as origens dos bens, e proposta uma análise sócio-econômica da 

realidade.

Retomando os ensinamentos colhidos através da análise da doutrina social, 

é possível identificar como núcleo central da preocupação dos Sumos Pontífices a 

conciliação entre a propriedade privada e a destinação universal de bens. Observa- 

se que as tentativas de acomodação entre elementos antagônicos, só é possível 

através da hipoteca social, onde torna-se legítima a propriedade privada 

exclusivamente quando obedecer a uma destinação social. Assim, a função social 

da propriedade é percebida como a instrumentalização indispensável para o bem de 

toda pessoa humana, pela criação de postos de trabalho e pela partilha da riqueza.

A teoria social, frente às considerações expostas, contribuiu para 

elaboração de uma categoria: a propriedade privada como função social, tendo 

como fundamento o princípio de que em toda apropriação de bens, encontra-se 

embutida uma destinação comum.
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A doutrina da função social da Igreja recomenda inclusive a intervenção do 

Estado no domínio econômico, em um sentido positivo, âmbito que seria necessário 

para reprimir abusos, bem como fomentar a iniciativa privada muitas vezes 

deficitária ou insuficiente, considerando lícita eventual intervenção, como condição 

para que reste assegurada vida digna a todos.

Ressalte-se que a mensagem cristã traduzida nos documentos citados, 

destaca o homem impulsionando-o ao cumprimento da tarefa construtiva do mundo, 

de modo a evidenciar seu compromisso com os seus semelhantes e, daí, sua 

implicação social.

Merecem registro as contribuições de Santo AMBRÓSIO, que se empenhou 

na luta por uma sociedade mais justa, defendendo a propriedade comum; Santo 

AGOSTINHO, que censurou a extravagância do homem no uso dos bens e Santo 

Tomás de AQUINO186, que vislumbrava na propriedade um direito natural que só 

poderia ser utilizado em favor do bem comum.

A concepção tomista de bem comum, elaborada no século XIII, foi retomada 

originariamente pelo pontífice João XXIII, que a conceituou como sendo aquela “que 

inclui o conjunto de condições sociais que permitam e favoreçam nos homens o 

desenvolvimento integral da sua personalidade”. 187 

Observa Maria Sylvia Zanella Dl PIETRO que

Não há dúvida, no entanto, que a inspiração mais próxima do princípio é a doutrina social 
da Igreja, tal como exposta nas Encíclicas Mater et Magistra, do Papa João XXIII, de 1961, 
e Populorum Progressio, do Papa João Paulo II, nas quais se associa a propriedade da uma 
função social, ou seja, à função de servir de instrumento para a criação de bens 
necessários à subsistência de toda a humanidade.188

Nota-se, que a contemporânea interpretação da doutrina tomista encontra 

equivalência na atual doutrina da função social da propriedade e no princípio de
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186 AQUINO, T. de. Suma teológica. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p.100. (Os pensadores, v. 8)
187 ‘No mesmo sentido, o conceito foi reforçado nas encíclicas Rerum Novarum, de Leão XIII; 
Quadragésimo armo , de Pio XI; na Mater et magistra, de João XXIII; Constituição Pastoral ’gaudium 
et spes’ do Concílio Vaticano II; e na Populorum progressio, de autoria de Paulo VI”. In: BÍBLIA. 
Português. Bíblia Sagrada. Tradução: Pe. Antonio Pereira de Figueiredo. Rio de Janeiro: Livros do 
Brasil S/A, 1962. p. 20. v. 4.
188 Dl PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 122.



que seu uso está condicionado ao bem-estar social, uma vez que o uso fecundo da 

propriedade corresponde ao moderno conceito econômico de produtividade.

Verifica-se, a partir disso, a intensa conexão existente entre os 

ensinamentos consolidados na doutrina cristã e estruturados nas Cartas 

Constitucionais, indicando que a origem das inspirações humanistas e solidárias, 

recepcionadas pelo legislador constituinte, encontra suas raízes provavelmente nos 

ensinamentos dos filósofos vinculados à Igreja Católica. Nessa perspectiva, 

observe-se o teor do texto que segue:
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A atividade humana, do mesmo modo que procede do homem, assim para ele se ordena. 
De fato, quando age, o homem não transforma apenas as coisas e a sociedade, mas 
realiza-se a si mesmo. Aprende muitas coisas, desenvolve as próprias faculdades, sai de si 
e eleva-se sobre si mesmo. Este desenvolvimento, bem compreendido, vale mais do que 
bens externos que se possam conseguir. O homem vale mais por aquilo que é do que por 
aquilo que possui. De igual modo, tudo o que os homens fazem para conseguir maior 
justiça, mais fraternidade, uma organização mais humana das relações sociais, vale mais 
do que os progressos técnicos. Pois tais progressos podem proporcionar a base material 
para a promoção humana, mas, por si sós, são incapazes de realizar.189

Significa que o progresso científico deve caminhar junto com as aspirações 

humanitárias, enfatizando os critérios que enaltecem o culto à sabedoria, à 

ponderação, ao bom senso, à boa-fé, na construção de um mundo melhor.

Fica claro que a doutrina da função social da propriedade não teve origem 

nas leis ou no Direito. Já na Idade Média, ao tempo em que a Igreja era proprietária 

de vastos territórios, os filósofos que se encontravam na base da cadeia hierárquica 

deram início aos questionamentos, dedicando-se à sua teorização. Nesse sentido, 

destaca Edson Luiz PETERS, que “gerada e desenvolvida no seio da Igreja, foi 

posteriormente recepcionada pelo Direito”190.

Mencionando a doutrina tomista como a grande inspiradora dos autores 

atuais, Isabel VAZ191 destaca que as obras de Santo Tomás de AQUINO foram 

examinadas e reinterpretadas em busca das linhas fundantes do regime das

189 Gaudium et spes, Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II. BÍBLIA. Português. Bíblia 
Sagrada. Tradução: Pe. Antonio Pereira de Figueiredo. Rio de Janeiro: Livros do Brasil S/A, v.4, 
1962. p. 20.
19° p e j e r s , E. L. A função ambiental da propriedade rural no Brasil. Dissertação (Mestrado em 
Direito) -  Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1999. p. 48.
191 VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 152.



propriedades, e assim algumas de suas idéias podem, no contexto hodierno, 

encontrar eficácia e sentido se aplicadas na resolução de conflitos jurídicos, 

políticos ou sociais, pois que: “a Justiça tanto pode ser compreendida no plano da 

moral cristã, acarretando um dever apenas para aqueles que professam a doutrina, 

quanto no plano jurídico ou político. Nas duas últimas hipóteses, o dever de realizar 

a Justiça extrapola os limites do individual para inserir-se no âmbito do 

ordenamento político-jurídico e determinar as finalidades do próprio Estado e as 

normas de conduta dos indivíduos na sociedade”192.

Para a Igreja Católica contemporânea, a propriedade não é uma função, 

mas carrega uma função social a desempenhar, encontrando-se vinculada a um 

direito que congrega em seu interior obrigações para com a sociedade.

Nota-se que o caráter social que vincula a propriedade ao cumprimento de 

uma função social é sistematicamente destacado nos documentos sociais: “De 

resto, a mesma propriedade privada é de índole social, fundada na lei do destino 

comum dos bens”193.

A nítida influência da doutrina da igreja nos princípios e fundamentos da lei 

maior é comprovada pelos excertos extraídos das encíclicas papais precedentes às 

constituições, nas quais se observa que, ao tratar da vida econômica, o homem 

sempre foi colocado como o principal personagem da história, e, “também na vida 

econômica e social se devem respeitar e promover a dignidade e vocação integral 

da pessoa humana e o bem de toda a sociedade. Com efeito, o homem é o 

protagonista, o centro e o fim da vida econômico-social”194. A propriedade é 

observada como instrumento de satisfação do homem.
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192 Ibid., p. 154.
193 Pio XII, Radiomensagem, Pentecostes 1941: AAS 44 (1941) p. 199. João XXIII, Enc. Mater et 
Magistra: AAS 53 (1961). In: BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução: Pe. Antonio Pereira de 
Figueiredo. Rio de Janeiro: Livros do Brasil S/A, 1962. p. 57, v. 4.
193 Gaudium et spes. In: BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução: Pe. Antonio Pereira de 
Figueiredo. Rio de Janeiro: Livros do Brasil S/A, 1962. p. 20. v. 4
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Pode-se erigir como postulados para uma doutrina da função social, 

posicionamentos como o de Léon DUGUIT195 que, baseado em uma postura 

positivista e socializadora, declarava que a propriedade não é um direito do 

indivíduo, mas sim, uma função social.

O autor não identificava a propriedade como direito subjetivo do 

proprietário, de forma que este foi por ele examinado e duramente criticado, não 

restando reconhecido. Afirmava ser a propriedade uma função social do detentor da 

riqueza. Por assim ser, o autor tornou-se, na seqüência, responsável pela 

elaboração de princípios limitadores à índole individualista da propriedade privada e 

também um dos precursores da doutrina. Sua crítica é direcionada à contradição 

preconizada pela Declaração dos Direitos Humanos de 1789, em que o direito 

subjetivo, traduzido como uma noção metafísica, choca-se com o positivismo 

contemporâneo, uma vez que o direito positivo não resguarda o pretendido direito 

subjetivo do proprietário, garantindo apenas a liberdade do possuidor da riqueza de 

cumprir a função social.

Afirma-se que, no núcleo da propriedade confluem atribuições impostas ao 

titular na forma de direitos e deveres de auxílio à comunidade. Consolida-se assim, 

como convergente o entendimento de que o ordenamento legal, ao reconhecer 

algum direito como subjetivo, condiciona seu exercício em prol do progresso 

daquela sociedade. Léon DUGUIT196 nega que a propriedade contenha uma 

faculdade de disposição absoluta, sendo de seu discurso extraída a observação de 

que o homem não tem direitos, tampouco a coletividade. No entanto, todo indivíduo 

possui, em relação à sociedade a que se encontra inserido, uma determinada 

função a desempenhar, uma tarefa certa cuja execução é de sua responsabilidade.

195 DUGUIT, L. Les transformations de droit prive despuis le code napoleón. Paris: F. Alcar, 
1920. p. 145.
196 IHERING, compartilhando de entendimento semelhante, enfatiza que a propriedade não é um 
castelo inacessível, em que o proprietário poderia se enclausurar de forma egoísta. IHERING, R. O 
espírito do direito romano. Rio de Janeiro: Alba, 1943. v. 2.



A contemporânea valorização da função social da empresa, para Adroaldo 

LEÃO197, encontra seu embasamento histórico no pensamento desenvolvido pelo 

autor, que no ciclo de conferências proferidas do ano de 1911, na Argentina, teceu 

críticas à concepção dominante de propriedade individualista, popularizando o tema 

referido como La Propríété Fonction Social. Assim, os ensinamentos proferidos que 

divulgaram a expressão “função social da propriedade”, foram objeto de inúmeros 

pronunciamentos, posteriormente consolidados em sua obra As Transformações 

Gerais do Direito Privado desde o Código de Napoleâo.

Para DUGUIT a propriedade apresenta-se como uma situação objetiva, 

sendo denominada uma “propriedade-função”. Assim, não reconheceu a presença 

de um direito subjetivo em relação ao objeto, esclarecendo, contudo, que a 

propriedade só se encontra protegida por normas em relação a terceiros.

Raymundo LARANJEIRA identifica na concepção de Léon DUGUIT uma 

variável da concepção de que a propriedade é considerada indispensável para a 

organização econômica. Entretanto, não acolhe a noção individualista, afirmando 

que “a propriedade não é o direito subjetivo do proprietário, e sim, o destino social 

que deve ser dado à propriedade, de maneira a trazer benefícios também a 

terceiros, no caso, a comunidade”198.

A novidade, contida na concepção de propriedade formulada pelo positivista 

francês, está em ter ele fixado as raízes de um compromisso a ser assumido pelo 

proprietário, especificamente, o de servir-se de sua riqueza para promover o 

equilíbrio social.

Informa Miguel Maria de Serpa LOPES199 que a concepção limitadora do 

exercício da propriedade, assumida por Leon DUGUIT, não foi recepcionada por 

grande número de juristas200, o que não impede que as inovações introduzidas por
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197LEÃO, A. A responsabilidade civil dos administradores de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 
1988. p. 17.
198LARANJEIRA, R. Propedêutica de direito agrário. 2. ed. São Paulo: LTR, 1981. p. 132.
199LOPES, M. M. de S. Curso de direito civii. 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1964. p. 245.
200 Mencionando Georges RI PERT, Gaston MORIN, M. ROUAST e HENRI e L. MAZEAUD, que 
igualmente levantaram críticas ao posicionamento de DUGUIT, os civilistas SAVATIER, BARASSI, 
MESSINEO e DABIN, são referidos por Telga de ARAÚJO. ARAÚJO, T.de.Função social da 
propriedade. In: FRANÇA R. L. Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 5. v. 
39.
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DUGUIT encaminhem a propriedade em direção ao social. No entanto, ao constatar 

o rompimento da concepção clássica, e atestar que a propriedade deve cumprir 

uma função social é insuficiente, sendo necessário, segundo Eros Roberto GRAU, 

proclamar que "surgem novos institutos que não mais podem ser fidedignamente 

referidos como propriedade, mas que apenas encontram expressividade adequada 

quando indicados como propriedades-função social”201.

Vale conferir a postura adotada pelos principais doutrinadores italianos, tais 

como PUGLIATTI e BARASSI, para quem o ensaio de Léon DUGUIT é nebuloso, 

em face da índole inconciliável das noções de direito subjetivo e função social, na 

medida em que a propriedade não é uma função social em "sentido técnico" posto 

que, função e direito subjetivo podem ser considerados como entidades 

divergentes, insuscetível de conciliação.

Em que pesem as críticas opostas à concepção da propriedade-função e a 

rejeição do direito subjetivo, fica evidente que a teoria formulada por Léon DUGUIT, 

sustentada pela fixação de limites à propriedade, inspirou a construção do conceito 

de função social da propriedade.

A célebre teoria alcança nos dias de hoje múltiplos conceitos de 

propriedade, que são influenciados por tendências de humanização e 

transformação202. Logo, a disseminação das reflexões propostas pelo autor francês 

atingiu não apenas os textos constitucionais, como encontrou amparo na legislação 

ordinária brasileira.

4.4 PROPRIEDADE PRIVADA E FUNÇÃO SOCIAL: INTEGRAÇÃO E

POSSIBILIDADES

Movem-se indómitos os doutrinadores na tentativa de encontrar uma 

justificativa conciliatória entre função social e propriedade privada. Dessa forma,

201 GRAU, E. R. Função social da propriedade. In: FRANÇA, R. L. Encliclopédia Saraiva do 
Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 22. v. 39.
202 Adroaldo LEÃO, referindo-se aos estágios evolutivos do direito de propriedade que informam sua 
transformação, indica o princípio da nacionalização, da despersonalização, da socialização e da 
democratização. LEÃO, A. A responsabilidade civil dos administradores de empresas. Rio de 
Janeiro: Forense, 1988. p. 18-9.



mobilizam-se em correntes diversas procurando inserir-se, ora entre aqueles que 

negam qualquer possibilidade de coexistência entre propriedade privada e função, 

ora entre os que procuram justificativas para acomodar harmoniosamente a função 

com a própria natureza do direito de propriedade.

Despontam, nesse contexto, aqueles que, livrando-se das amarras 

egocentristas que vincularam o direito subjetivo à propriedade, elevam-no à 

categoria de direito-função, impulsionando energicamente as relações processadas 

entre o titular do direito e a sociedade, tomando possível a integração ampla entre 

função e direitos subjetivos. Essa posição é magistralmente sustentada por grande 

parte dos doutrinadores, para os quais o pronunciamento de que a propriedade não 

pode ser interpretada como direito subjetivo, é focalizado com reservas.

Vale lembrar que a inserção da propriedade na categoria de direito subjetivo 

tem suscitado conflitos teóricos vigorosos, de modo que, aqui, não se considerará o 

mérito das justificativas expostas, mas tão somente limitar-se-á a consignar a 

postura daqueles que a aceitam. Destaca-se, então, que a propriedade é aceita 

como direito subjetivo por, Rudolf Von IHERING, Jean DABIN, Miguel REALE; 

sendo, no entanto, recusada por Léon DUGUIT, Hans KELSEN e Pontes de 

MIRANDA, sob o argumento de que seria um equívoco admitir-se que os direitos 

subjetivos precedem o direito objetivo, ou que são simultâneos, eis que o poder de 

ser sujeito é reflexo da norma legal203.

No entender de Roger Raupp RIOS204 a função apresenta-se como 

elemento estrutural, indissociável do conteúdo do instituto da propriedade. No 

mesmo sentido são as declarações de José Afonso da SILVA205, para quem o direito 

de propriedade só é resguardado àqueles que ativamente se comprometem em 

desempenhar sua função social. Assim, o direito de propriedade ultrapassa o 

interesse exclusivo de seu titular, acolhendo a idéia de que a função social revela- 

se como um dever a ser observado e exercido pelo proprietário, o que exige na

203 RIOS, R. R. Função social da propriedade. LEX Jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça e Tribunais Regionais Federais, São Paulo. n. 55, ano 6, p. 21, mar./1994.
204 ld.
204 SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional Positivo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 283.

205 SILVA, J. A  da. Curso de direito constitucional Positivo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 283.
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consecução das metas econômicas e sociais a necessária preservação do bem 

comum.

Por sua vez, ao analisar a questão, Telga de ARAÚJO reconhece que a 

propriedade, observada como um direito, não se desqualifica como direito subjetivo, 

porquanto o proprietário, in casu, passaria tão somente a ter uma função destinada 

a evitar o seu uso antinatural, ou seja, aquele que contrarie a sua essência, 

violentando o interesse da sociedade da qual faz parte na condição de cidadão. E, 

sendo a propriedade catalogada como direito subjetivo, somente acomoda-se 

satisfatoriamente na presença de sua função social.

Federico SPANGATI206 destaca o posicionamento assumido pelo direito 

hodierno que, comprometido com a compreensão da realidade fática, persegue 

incansavelmente a integração e a ponderação entre os ideais individuais e sociais. 

Dessa forma, a associação existente entre propriedade e função social é tomada 

como imanente à estrutura dos direitos de propriedade que, então, deixam de ser 

visualizados em um enfoque individualista, passando para uma dimensão 

comunitária.

É indispensável enfatizar que a expressão referida propriedade privada 

acentua o caráter individualista da propriedade, ainda que se encontre aliada a uma 

função social. De maneira que a propriedade privada só pode “ser” ou “ter“ uma 

função social a desempenhar, senão seria igualmente designada como propriedade 

pública, na qual encontra-se ínsita uma função igualmente pública. Nesse sentido 

alinha-se o posicionamento de Eros GRAU, para quem a idéia da função social só 

se justifica quando vinculada à propriedade privada.207

Quanto à recepção do princípio da função social, Isabel VAZ208 entende que 

não deva ser restrita ou atribuível exclusivamente às propriedades dinâmicas. Ao 

mesmo tempo, revela sua discordância frente à postura assumida por Eros Roberto

206 apud GRAU, E. R. Função social da propriedade. In: FRANÇA, R. L. Encliclopédia Saraiva do 
Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 21. v. 39.
207 GRAU, E. R. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. São Paulo: 
Malheiros, 1997. p. 249.
208 Isabel Vaz explica que a posição de Eros GRAU não encontra respaldo no ordenamento positivo 
pátrio, e nem mesmo na doutrina social da Igreja. A autora destaca que o entendimento da Igreja 
pode ser sintetizado nas palavras de João Paulo II, quando da III Conferência Geral do Episcopado 
Latino-Americano, manifestou-se declarando que “sobre toda a propriedade privada pesa uma 
hipoteca social”.



GRAU, para quem a propriedade examinada estaticamente é “direito subjetivo”, e ao 

ser ativada, quando da produção de outros bens, passa a expressar concretamente 

uma função.

Nessa linha perceptível se torna a presença do social e do individual, uma 

vez que a propriedade encontra-se estabelecida não somente no interesse do 

indivíduo, mas igualmente no interesse da sociedade onde encontra-se inserido, 

para garantir-lhe proveitosa serventia.

A controvérsia parece ter se dissipado, com a opção contida no 

ordenamento legal que, ao mesmo tempo em que reconhece direitos ao titular da 

propriedade, conjuga-os a um dever correlato. Essa concepção teria sido acolhida 

pelo constituinte, que introduz expressamente no texto magno a função social da 

propriedade. Vigora, assim, no ordenamento jurídico brasileiro o entendimento de 

que o titular do direito subjetivo encontra-se autorizado legalmente a executar ou 

não um ato. As alegações de quaisquer antagonismos ou contradições dogmáticas 

mencionadas por alguns autores não se sustentam, pois o estabelecimento de 

condicionantes para o exercício de uma faculdade, através de deveres para o seu 

titular, é medida legal e possível.209

Por assumir destacada conotação social, o direito de propriedade deve ser 

exercido em consonância com suas finalidades econômicas e sociais, ao mesmo 

tempo em que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei 

especial, a flora, a fauna, as belezas naturais e o equilíbrio ecológico, como também 

evitando-se a poluição do ar e das águas.

O direito de propriedade urbana é o direito em sentido estrito, incidente 

sobre um bem, concentrando em seu núcleo os poderes de gozo, uso, disposição e 

reivindicação, e, consoante preconiza a legislação Civil, seu titular detém a sujeição 

da coisa, em todas as suas relações, a uma pessoa. Não obstante, esse direito 

submeta-se a deveres, consubstanciados na expressão “função social", presente no 

texto constitucional vigente. Contudo, não é este o direito de ter algo e dele haurir 

toda vantagem não danosa ao bem da comunidade um direito ilimitado, ficando 

evidente que tal direito comporta limitações. Assim é que, na qualidade de direito
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209 GRAU, E. R. Direito urbano: regiões metropolitanas, solo criado, zoneamento e controle 
ambiental, projeto de lei de desenvolvimento urbano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. p. 69.
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que é, o direito de propriedade há de ter um exercício regular, sob pena de 

configurar abuso de direito210.

4.5 FUNÇÃO SOCIAL - LIMITAÇÕES

O professor Celso Ribeiro BASTOS conceitua função social da propriedade, 

como sendo um conjunto de normas constitucionais que objetivam manter a 

propriedade em seu percurso normal.211 Assim, a premissa clássica de que o titular 

da propriedade é detentor de amplos poderes, passa a ser estruturalmente abalada 

pela denominação da função social, que vincula as ações do proprietário, de 

maneira que como norma, revela uma fórmula que condiciona o exercício do direito, 

ou seja, estabelece regras que viabilizam concretamente a funcionalização da 

propriedade, com a observância de uma função que lhe é inerente.

Destaque-se que o dever intrínseco contido na função social da propriedade 

é inconfundível com as limitações expressas nas normas jurídicas que 

circunscrevem seu exercício, uma vez que as limitações apresentam-se como 

privações impostas ao titular do direito, enquanto que os deveres situam-se como 

ônus inserido no cerne do próprio Direito.

Conceituado como prerrogativa do poder público em inibir ou vincular o 

exercício de um direito, o poder de polícia é definido por Hely Lopes MEIRELLES, 

como “a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e 

restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da 

coletividade ou do próprio Estado”212. Ocorre que essa concepção expandiu-se e, ao 

mesmo tempo, ampliou as fronteiras do poder de polícia que, além de comportar as 

obrigações de não fazer que lhe era inerente, passou a englobar as obrigações de 

fazer, condicionadas ao dever de utilizar o bem. Saliente-se que foi a partir dessa 

ampliação que se começou a falar em função social da propriedade.

210 Teoria, que teve sua origem precisamente em fatos demonstrativos do abuso do direito de 
propriedade.

Todas as disposições contidas no ordenamento jurídico que obriguem, limitem, restrinjam ou 
estimulem o uso de propriedade. BASTOS, C. R. Dicionário de Direito Constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 1994. p. 74.
212 MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 
122.



Destarte, é possível destacar dois posicionamentos distintos quanto à 

função social da propriedade. O primeiro deles é composto por aqueles que 

encontram a função social no âmbito do poder de polícia, e a compreendem sob 

dois enfoques: o negativo e o positivo. Sob o aspecto negativo, abrange as 

limitações impostas ao exercício da propriedade com as mais variadas finalidades 

(segurança, saúde, economia popular, proteção ao meio ambiente, ao patrimônio 

histórico e artístico nacional), incluindo as obrigações de não fazer, e certas 

obrigações de fazer, impostas como condições para o exercício de determinados 

direitos. Sob o aspecto positivo, implica a obrigação de fazer, consistente no dever 

de utilização da propriedade. O segundo posicionamento é assumido por aqueles 

que distinguem os aspectos positivo e negativo, entendendo que corresponde à 

função social da propriedade somente o aspecto positivo, sendo que o negativo 

equivale ao poder de polícia em seu conceito genuíno, que fixa ao particular 

restrições ao exercício dos direitos, traduzidos nas obrigações de não fazer.

Argumentam outros doutrinadores como Lúcia Valle FIGUEIREDO213, Carlos 

Ari SUNDFELD214 e Celso Antonio Bandeira de MELLO215 que, com a consagração 

do Estado de Direito, no qual a lei delimita o direito de propriedade e determina que 

deve esta cumprir uma função social, a noção de poder de polícia revela-se 

insuficiente. São inconfundíveis, para eles, as situações em que há limitações216 da 

propriedade, com aquelas hipóteses em que se verificam limitações ao exercício do 

direito de propriedade.

Conquanto se assemelhem as limitações administrativas ou atividades 

decorrentes do poder de polícia, a função social com estas não se confunde. As 

limitações decorrem da supremacia administrativa do Estado, estabelecendo 

vínculos com os administrados, colocando-os como elementos externos; por sua 

vez, a função social apresenta-se como elemento interno ao direito de propriedade.
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213 FIGUEIREDO, L. V. Disciplina urbanística da propriedade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1980, p. 4-7.

SUNDFELD, C. A Função social da propriedade. In . .Temas de direito urbanístico. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 10.
215 MELLO. C. A. B. Curso de direito administrativo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 394.
216 As limitações à propriedade importam na observância de condutas prescritas (positivas) e 
também na abstenção de determinados comportamentos (negativos).



74

Pertinente, nesse ponto, é reproduzir a diferenciação apontada pelos 

professores de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade 

Complutense de Madrid, Eduardo García de ENTERRÍA e Tomás-Ramón 

FERNANDEZ, entre os termos: delimitação e limitação de direito. Afirmam eles que, 

“A delimitação de um direito é, com efeito, fixar seu “conteúdo normal”, assinalar 

limites ou fronteiras à sua extensão, que não pode ser nunca ilimitada; pelo 

contrário, a limitação de um direito opera sobre esse conteúdo normal, para 

restringir sua possibilidade de exercício”217

As limitações contidas na expressão função social revelam-se, para alguns, 

administrativistas, na estrutura do direito de propriedade.

Tal entendimento não é comungado por Sônia CARDOSO218, para quem a 

função social não é um limitador, e sim um elemento integrador do teor do direito 

de propriedade, na qualidade de elemento constituidor e qualificador do seu regime 

jurídico, de forma que a essência da função social encontra-se no dever do 

proprietário em exercer o direito de propriedade em benefício de um interesse 

social, enquanto que o fundamento das limitações situa-se na fixação de condições 

para o exercício do direito de propriedade. Argumenta a autora que, mesmo que o 

princípio da função social não tivesse sido constitucionalizado, ainda assim a 

propriedade experimentaria limites estabelecidos pela hegemonia suprema da 

Administração Pública, posto que o direito de propriedade não pode ser 

ultrapassado pela função social, devendo, por conseguinte, os limites da função 

serem fixados pelo próprio Direito.

Conforme observa Vladimir da Rocha FRANÇA, os critérios expostos 

apontam para uma função social da propriedade como:

elemento acessório, expresso e correto. Uma retificação dos desvios tomados por sua 
utilização excessivamente individualista e não conciliada com o interesse social. Um fator 
que determina claramente o que se considerará danoso à coletividade no exercício do 
feixe de poderes decorrentes do direito de propriedade. Enfim, mais um instrumento de 
harmonização da propriedade privada, como ‘direito fundamental’, com a sua destinação 
social, não servindo, na sua ausência, como uma justificativa que lhe retire sua

/

217 ENTERRÍA, E. G. de; FERNÁNDEZ, T-R. Curso de direito administrativo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1990. p. 869.
218 CARDOSO, S. L. de M. A função social da propriedade urbana. Revista de Ciências Jurídicas, 
Maringá, v. 3, n. 2, p. 313,1999.
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legitimidade. Nesse sentido, somente o direito agrário teria conseguido regulamentar a 
função social da propriedade no direito positivo.219

O mesmo autor esclarece, todavia, que a função social da propriedade não 

se assemelha aos sistemas de limitação tradicional da propriedade, mas refere-se 

efetivamente ao próprio exercício do direito o qual encontra-se em situação de 

verdadeira sujeição à função social da propriedade, entendimento esse igualmente 

compartilhado por José Afonso da SILVA, cujo pensamento demonstra que 

mudanças na relação de produção geram transformações na estrutura interna do 

conceito de propriedade:

surgindo nova concepção sobre ela, de tal sorte que, ao estabelecer expressamente que a 
propriedade atenderá a sua função, mas especialmente quando o reputou princípio da 
ordem econômica, ou seja: como um princípio informador da constituição econômica 
brasileira com o fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social (art. 170, II e III), a Constituição não estava simplesmente pré-ordenando 
fundamentos às limitações, obrigações e ônus relativamente à propriedade privada, 
princípio também na ordem econômica, e, portanto, sujeita, só por si, ao cumprimento 
daquele fim. Pois, limitações, obrigações e ônus são externos ao direito de propriedade, 
vinculando simplesmente a atividade do proprietário, interferindo tão-só com o exercício do 
direito, os quais se explicam pela simples atuação do poder de polícia.220

Nesse contexto, é primordial que o proprietário mantenha, guarde e 

resguarde a exclusividade e a funcionalidade sobre o bem objeto da propriedade, já 

que a função social não poderá extrair o teor do direito de propriedade.

Isabel VAZ221 esforça-se em demonstrar que todos os tipos de propriedade 

admitidos encontram-se comprometidos com a execução de uma função social. 

Assim, teria o legislador imposto limites à autonomia do proprietário, impelindo-o à 

execução de uma função traduzida em ônus para com a coletividade, pois, quem 

cumpre ou deve cumprir a função social da propriedade é titular da coisa objeto de 

propriedade. Desse modo, a função social estaria embutida no próprio núcleo do 

direito de propriedade, e assim fica pertinente afirmar que quem a possui é o Direito 

e não a propriedade.

219 FRANÇA, V. da R. Função social da propriedade na Constituição Federal. Revista Jurídica In 
Verbis, Natal, v. 1, n. 1, p. 7-13, mai./jun. 1995.
220 SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. 
p. 285.

VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 506.



Mas é Carlos Ari SUNDFELD222 quem observa, conclusivamente, que a 

função social da propriedade assume no contexto normativo a posição de valioso 

instrumento, que, adicionado aos usualmente admitidos (as limitações, as 

desapropriações, as servidões), possibilitam a obtenção de uma ordem econômica e 

social comprometida a um desenvolvimento com justiça social.

4.6 A FUNÇÃO SOCIAL NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA DAS S/A -  BREVES 

CONSIDERAÇÕES

Dentre as várias possibilidades de análise do termo função social, contida 

na legislação infraconstitucional, destaca-se aquela que está contida na Lei das 

Sociedades Anônimas.

A função social da empresa foi reconhecida e registrada pelo legislador na 

década de 70, atingindo as sociedades anônimas de forma concreta.

Observe-se que o legislador pátrio no ano de 1976, através da Lei 6.404, 

das Sociedades por Ações, registrou no art. 116, parágrafo único, a existência de 

uma função social a ser desempenhada pelas companhias, declarando que o 

acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o 

seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com 

os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade 

em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

Na Lei das Sociedades por Ações acha-se registrada a vinculação da 

sociedade empresária ao cumprimento de uma função social, sendo sua execução e 

observância tarefa atribuída ao acionista controlador, o qual assume o compromisso 

simultâneo de agir em defesa dos interesses dos demais acionistas, dos 

trabalhadores ligados à empresa, bem como em favor da comunidade na qual 

encontra-se fixada.
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222 SUNDFELD, C. A Função social da propriedade. In . .Temas de direito urbanístico. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p 9.



Com efeito, no desenvolvimento de suas atividades, a empresa encontra-se 

vinculada à observância de interesses internos e externos. Na esfera externa 

encontram-se contemplados os interesses coletivos da comunidade na qual a 

empresa se insere, bem como aqueles que se reportam à economia nacional. E na 

esfera interna, os interesses se centralizam nos objetivos societários, contemplando 

interesses dos acionistas, trabalhadores, investidores, entre outros.

Em seu art. 238, dispõe: “a pessoa jurídica que controla a companhia de 

economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador, mas 

poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público 

que justificou a sua criação”.

Em comentários a esse artigo, Fábio Konder COMPARATO informa que o 

texto suscita um conflito traduzido pelo paradoxo entre o teor do conteúdo dos arts. 

116 e 117, § 1* da Lei 6.404/76, segundo os quais o controlador não possui o 

compromisso de realizar ou executar os interesses nacionais; e o teor (ou 

inversamente, o interesse público mencionado) do art. 238, segundo o qual o 

interesse público não se amoldaria ao interesse nacional. Pontua o mesmo autor 

que, na hipótese de exploração empresarial em que os bens de produção 

encontrem-se inseridos na essência da própria atividade, a função social, embora 

continue a ter a mesma natureza de poder-dever, transmuda-se da pessoa do 

proprietário e passa a integrar os objetivos sociais atribuídos ao controlador.223

É importante observar que o poder de controle representa um poder de 

imprimir uma direção determinada ao empreendimento, ou seja, um poder de 

organizar pessoas e objetos a um fim específico, sendo, portanto, inconfundível com 

a propriedade224. Dessa forma, a “função social impõe compromissos e deveres ao 

acionista controlador, consoante o art, 170, caput, e inciso III da Carta vigente e 

ainda nos termos do parágrafo único do artigo 116 da Lei 6.404/76, mas não lhe 

retira a qualidade de titular de direitos subjetivos sobre os lucros ou os dividendos

223 COMPARATO, F. K. Função social da propriedade dos bens de produção. In :____. Direito
empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990. p.35-6.
224 Segundo COMPARATO, a possível confusão instalada entre as figuras do controlador e a do 
proprietário, encontra-se no fato de que o poder de controle empresarial no regime capitalista é 
instituído na base da propriedade do capital ou dos títulos-valores, que traduzem o capital da 
empresa. Ibid., p. 35.
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resultantes da atividade empresarial. Caso contrário, não se justificariam a inserção 

da ‘livre iniciativa’ no caput do citado artigo 170 nem do princípio da “propriedade 

privada” no inciso II do mesmo dispositivo”225.

Entende ainda que os deveres atribuídos ao controlador da S/A, e contidos 

na legislação infraconstitucional, são referidos em tese226 e, por conseguinte, não 

possuem condições para aplicação imediata. Sua efetivação encontra-se vinculada 

à fixação de diretivas a serem observadas pela propriedade privada dos bens de 

produção. Já em relação ao Poder Público, a função social do controlador deve 

constar do quadro de planificação vinculante para o Estado.

Modesto CARVALHOSA227 afirma que cabe ao controlador cumprir as 

finalidades transcendentes ao interesse egoístico e delineado no regime de poder 

que circunda a figura do controlador, incumbindo-lhe dar andamento à atividade 

empresarial e assumir a responsabilidade pela realização dos objetivos 

empresariais e coletivos.

No entender de Adroaldo LEÃO228, a função social da empresa, referida na 

Lei das Sociedades Anônimas, corre o risco de firmar-se apenas como princípio 

estéril, ou seja, como norma destituída de efetividade imediata e concreta, sendo, 

portanto, imprescindível a fixação de comandos cominatórios a serem cumpridos 

pelo empresário na forma de obrigações de fazer, de acordo com o interesse da 

comunidade.

Destaque-se finalmente, que o ordenamento jurídico nacional, no que se 

refere às sociedades anônimas, coloca-se dentre as legislações mais avançadas, 

pois a acepção conferida à “função social da empresa” transpõe a teoria contratual, 

que estabelece a prevalência do interesse individual dos sócios.

225 VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 157.
226 Entende COMPARATO que as disposições fixadas, integram um programa de generosas 
intenções, sendo assim desprovidas de eficácia, face à inexistência de mecanismos punitivos 
adequados, além do que o controlador só responderia por perdas e danos. Destaca ainda, que a 
compatibilização entre os interesses empresariais e os da coletividade local, regional ou nacional 
somente pode ser atingida quando a ordem social e econômica tiver consolidadas sua bases no 
princípio do planejamento democrático, que depende de técnicas contidas numa planificação 
vinculante, m que os objetivos serão definidos pelos grupos sociais. COMPARATO, op. cit., p. 36.
227 CARVALHOSA, M. Comentários à lei de sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 1997. 
p.424. v. 2
28 LEÃO, A. A responsabilidade dos administradores de empresa. Rio de Janeiro: Forense, 
1988. p. 22.
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4.7 FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

A estreita vinculação estabelecida entre a empresa e a propriedade (dos 

bens de produção, a propriedade acionária, a propriedade do estabelecimento, 

entre outras), qualifica a primeira como espécie da segunda. A partir daí, não é 

permitido permanecer indiferente à importantíssima função da empresa, até porque 

no amplo feixe de propriedades, atualmente, aquela que assume importância 

fundamental em todos os setores da vida dos homens é, sem dúvida, a propriedade 

que envolve a empresa ou que é por ela exercida.

O mundo empresarial, vem vivenciando distintas experiências. O mercado 

toma-se cada vez mais exigente, e nos últimos anos as empresas vêm enfrentando 

desafios intensos, unindo a busca progressiva de elevados índices de produtividade 

aliada ao interesse lucrativo sempre presente.

É preciso esclarecer que, nessa abordagem, adentra-se em território 

polêmico, pois, para a maioria dos juristas é indispensável respeitar os direitos do 

proprietário do imóvel, sendo também, paralelamente imperioso oferecer uma 

resposta à comunidade na qual está inserida a empresa, seja na imposição de 

racionalidade na produção ou utilização dos bens, seja na produção de vantagens 

indiretas à comunidade, seja no oferecimento de um ambiente de trabalho mais 

humano.

Reconhecendo expressamente a função social da empresa, Fábio Konder 

COMPARATO entende que é perfeitamente possível buscar a harmonização entre 

propriedade e função social, destacando que esta última atrai um poder-dever que 

é imposto ao proprietário, de forma que a empresa possa ser conduzida à 

execução de interesses da comunidade. É perceptível assim compreender que “a 

relação de propriedade de bens de produção transmuda-se, quando eles se inserem 

em uma organização empresarial, em poder de controle, isto é, na prerrogativa de 

comando e direção da empresa como um todo, compreendendo pessoas e bens”229.

229 COMPARATO, F. K. Função social da propriedade dos bens de produção. In :_____. Direito
empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 34.



Para Eros Roberto GRAU, é indispensável que se coloque em discussão o 

dogma de que “não pode a propriedade ser usada de modo contrário à utilidade 

social”230, motivação que o levou a empreender rigorosa investigação quanto às 

disposições normativas vigentes, nas quais o perfil da propriedade foi esculpido 

sob influência da utilidade social, constatando a existência de comandos ora 

inibidores, ora motivadores ao exercício do direito de propriedade. Para o autor, 

embora a função social esteja inserida na propriedade, esse condicionamento 

interno imposto ao titular não tem o poder de descaracterizá-la, ao contrário, 

reafirma-a e a fortalece como propriedade privada.

O conteúdo essencial contido na empresa, é por vezes desconsiderado. 

Hoje o ambiente empresarial reveste-se também de significado emocional e vem 

sendo reconhecido como espaço para a realização ou frustração do cidadão, de 

forma que merece ser redimensionado. O vínculo de trabalho, que liga o homem à 

empresa, não é tão somente elemento que lhe proporciona a sobrevivência, mas 

também o espaço para o desenvolvimento integral da pessoa, para a construção de 

sua identidade, de sua auto-imagem, por ser através do trabalho que o ser humano 

se insere em projetos, assume desafios e toma as atitudes indispensáveis para 

superá-los. Dentro desse contexto é que se pode desenvolver um dos aspectos 

essenciais da verdadeira função social da empresa, pois, segundo Fábio Konder 

COMPARATO,

a importância social dessa instituição não se limita a esses efeitos notórios. Decisiva é 
hoje, também, sua influência na fixação do comportamento de outras instituições e grupos 
sociais que, no passado ainda recente, viviam fora do alcance da vida empresarial. Tanto 
as escolas quanto as universidades, os hospitais e os centros de pesquisa médica, as 
associações artísticas e os clubes desportivos, os profissionais liberais e as Forças 
Armadas, todo esse mundo tradicionalmente avesso aos negócios viu-se englobado na 
vasta área de atuação da empresa.231

Os valores próprios do mundo empresarial acabaram por interferir em todos 

os espíritos tornando homogêneas posturas e aspirações.
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230 Refere-se a “comandos voltados â limitação do exercício do direito -  para que não venham a 
contrariar a utilidade social -  mas também à promoção do exercício de tal direito de modo mais 
compatível com àquela utilidade” . GRAU, E. R. Função social da propriedade. In: FRANÇA, R. L. 
Encliclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 20. v. 39.
231 COMPARATO, op. cit., p. 3.



Ainda no dizer de Fábio Konder COMPARATO, função, no campo do direito, 

é um poder de ação sobre o setor jurídico alheio, no interesse de outra pessoa, 

nunca em proveito próprio, de forma tal que os interessados no exercício de uma 

função não são pessoas previamente fixadas e, portanto, não legitimadas a 

desempenhar pretensões particulares e exclusivas contra o detentor do poder. São 

nessas situações que, fundamentalmente, deve-se falar em função social da 

empresa. Dessa forma, a ação da empresa não se restringe ao atendimento dos 

interesses dos sócios, mas vai além, considerando a coletividade e os 

trabalhadores que a ela estão vinculados em um processo interativo.

Destacando o papel social da empresa CHAMPAUD assevera ser a 

principal responsável pela manutenção da “substância financeira que alimenta pela 

fiscalidade e pela parafiscalidade o funcionamento dos serviços públicos, a 

redistribuição das rendas em nome da solidariedade e da segurança sociais”232. No 

ambiente de trabalho, ocupa o papel de credora do entusiasmo e da criatividade 

técnica dos homens que lhe prestam serviço, desempenhando com autenticidade as 

funções de fiscalizadora dessas atividades. É ainda digna de confiabilidade no que 

se refere à utilização de equipamentos públicos e dos meios de transporte e de 

telecomunicações. Em sendo considerada como instrumento de produção233, 

assume os créditos decorrentes da energia e das matérias primas indispensáveis 

para enfrentar competições no mercado.

A empresa apresenta-se como resultado do ajuste de diversos elementos: 

trabalho, capital, criatividade e vontade, assumindo posição de dependência dos 

meios econômicos, sociais, públicos e privados em função dos quais existe.

Nesse sentido, a doutrinadora nacional Isabel VAZ também considera que 

“é no plano da empresa, como admitem os mais conceituados juseconomistas, que 

pode e deve a função social realizar-se em sua plenitude”234. Nesse sentido não

“ M d
233 A sociedade comercial é indicada como um dos meios de produção. RIBEIRO, M. C. P. 
Sociedade de economia mista e empresa privada: estrutura e função. Curitiba: Juruá, 2000. p. 
24.
234Consoante determinação já inserida na Lei 6.404/76, a empresa deve desempenhar uma função 
social junto à comunidade, fato já reforçado no ano de 1988, pela constitucionalização; portanto, a 
empresa não pode mais ser considerada simplesmente como objeto de direito, passando à posição 
de sujeito de direito. VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. 
p.506.
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restam dúvidas de que a empresa assume posição de destaque na sociedade, 

sendo que em seu ambiente, a função social encontra espaço e condições ideais 

para desenvolver-se.

O reconhecimento da função social dos bens de produção introduz uma 

alteração conceituai no próprio direito de propriedade, atingindo seu conteúdo e 

impondo-lhe uma nova significação. É necessário que a empresa seja observada 

como a principal engrenagem na construção da malha social. Apresenta-se, em 

verdade, como o marco de onde partem as inúmeras relações. Assim, seu 

funcionamento encontra-se indiretamente, mas substancialmente, conectado à 

estrutura da sociedade e aos interesses de seus integrantes. Tal posição vem ao 

encontro do pensamento de Carlos Sakata MIRANDOLA, para quem a função 

social assume a posição de “critério de interpretação das relações sociais”235.

De fato, a potencialidade econômica contida na empresa a coloca como 

elemento central nos assuntos econômicos e na distribuição de rendas, de maneira 

que, assumindo a titularidade da propriedade dos bens de produção, daqueles que 

geram riqueza, vincula seu titular ao respeito maior aos não proprietários.

É preciso reexaminar ainda o termo empresa, uma vez que se toma 

necessário repensar a relação homem-trabalho, já que os elementos de 

concentração das empresas apontam para a transparência da organização 

empresarial e para o impacto social reflexivo de suas ações.

O grande responsável, o fim, a inspiração essencial de toda construção 

teórica é o homem, que deve ocupar o papel central na vida social e econômica. 

Nesse sentido, a produção é colocada efetivamente como instrumento a serviço do 

homem, e assim o objetivo essencial da produção deixa de ser a busca de lucros ou 

o poder colocado à disposição e serviço do homem, uma vez que “o trabalho 

humano que se exerce na produção e na troca dos bens econômicos e na prestação 

de serviços, sobreleva os demais fatores de vida econômica, que apenas têm valor 

de instrumentos” 236.
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Revista da Faculdade de Direito USP, São Paulo, v. 94,1999, p.436.
236 BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução: Pe. Antonio Pereira de Figueiredo. Rio de Janeiro: 
Livros do Brasil S/A, 1962. p. XLIV. v. 4.



Importa referir que a própria concepção de lucro passa por transformações, 

eis que a economia marcha para o reconhecimento da importância do bem-estar do 

homem, e assim, fala-se menos em lucro, para permitir a ascensão do denominado 

lucro social. Nessa concepção inovadora observa-se o efeito das iniciativas 

empresariais que se empenham em projetos de caráter social.

Embora não se possa negar que a empresa privada é impulsionada pela 

perseguição do lucro, também é certo afirmar que o lucro privado deixou de ser o 

elemento essencial, o mais importante instrumento de impulsão da política 

econômica capitalista liberal. Dentro dessa concepção, a atuação do Estado toma- 

se elementar, eis que ele pode acionar processos de subvenção e incentivo que se 

exercem no interesse de muitos. A atividade empresarial é responsável pela oferta e 

garantia de postos de trabalho, é geradora de oportunidades de empregos, 

tornando-se responsável, ainda que indiretamente, pela própria segurança nacional.

Evidencia-se que através da propriedade privada o homem pode responder 

às suas necessidades materiais, bem como exercitar a cidadania, à medida que 

integra-se, através dela, na sociedade.

É inegável a necessidade imanente ao homem de possuir algo como de seu 

domínio exclusivo, num estímulo que o incentiva a perseguir a apropriação de bens 

e a manter-se na pirâmide produtiva.

Dado que a propriedade e as outras formas de domínio privado dos bens externos 
contribuem para a expressão da pessoa e lhe dão ocasião de exercer a própria função na 
sociedade e na economia, é de grande importância que se fomente o acesso dos 
indivíduos e grupos a um certo domínio desses bens. A propriedade privada ou certo 
domínio sobre os bens externos asseguram a cada um a indispensável esfera de 
autonomia pessoal e familiar, e devem ser considerados como que uma extensão da 
liberdade humana. Finalmente, como estimulam o exercício da responsabilidade, 
constituem uma das condições das liberdades civis.237

Reiteradas vezes, a empresa não alcança ou compreende a ampla 

dimensão do significado do trabalho para formação da personalidade do 

trabalhador, e assim fica prejudicado o estabelecimento de uma relação
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empregatícia humanizada, na qual as partes envolvidas são contempladas e se 

respeitam como sujeitos. Esse fato requer o acréscimo da dimensão ética que passa 

a integrar o próprio contrato de trabalho, e, por conseguinte, a dignidade humana 

apresenta-se como um dos valores fundantes da República, sendo referida por 

KANT238 como fim, e assim condenável a comportamento do homem que se utiliza 

de outro homem, ou de si mesmo como meio. Em razão disso, evidencia-se que 

toda pessoa é possuidora de fins única e exclusivamente próprios que não 

comportam subordinações a fins alheios, subordinação esta típica das relações de 

dominação. Então, a questão humanitária reaviva a questão social do trabalho e, 

conseqüentemente, a função social da empresa.

A solidificação desses elementos passa a ser da responsabilidade tanto do 

poder público como da empresa, que assume, de modo preponderante, um poder 

social.

Nessa senda, as “propriedades estáticas” referidas por Fábio Konder 

COMPARATO239 ou as “coisas ociosas”, mencionadas por Georges RENARD240, 

possuem uma função a executar e, assim, diante da impossibilidade de se fixar 

deveres às coisas, é que estes são conferidos ao titular do poder de controle sobre 

os bens de produção, no caso, o empresário ou a sociedade empresarial.

Como bem observa Márcia Carla Pereira RIBEIRO, “do empresário não se 

pode esperar apenas que atue conforme o que dispõe a lei; mais do que isto, o 

estabelecimento de um equilíbrio social pressupõe destinar a cada um e a todos o 

dever de contribuírem para a prosperidade geral, sendo esta a destinação natural 

do que se entende por atividade econômica”24*.

Nessas condições tudo leva a crer que a semente de uma sociedade nova 

está embutida nas várias organizações e atividades solidárias que uma vez 

germinadas, desenvolvidas e articuladas podem frutificar e resultar em uma nova 

ordem econômica mundial em que a empresa desempenha papel relevante ao 

cumprir sua função social.

238 KANT, E. Principés métaphysiques: du proint. Paris: Librairiede LADRANGE, 1837.
239 COMPARATO, F. K. O poder de controle. In: FRANÇA, R. L. Encliclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: 
Saraiva, 1977. p. 99-100. v. 39.
240 Apud VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 153.
241 RIBEIRO, M. C. P. Sociedade de economia mista e empresa privada: estrutura e função. Curitiba: Juruá, 
2000, p. 177.
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Tenha-se presente as observações de Júlio César do Prado LEITE,

o termo propriedade hoje não designa apenas o valor real do bem individual. Também não 
significa, apenas, a empresa privada, como expressão privada da propriedade pessoal ou 
familiar na operação de produção comerciai ou industrial. A unidade da propriedade, em 
verdade, começa a ultrapassar a trajetória da aritmética comum, para usar a boa expressão 
de Verle. Hoje são agregados cada vez mais número de bens onde o valor total produzido 
não é igual à soma das parcelas. A propriedade em forma de sociedade, em primeiro 
passo, estava representada na empresa de composição individual ou familiar, hoje, porém, 
transcende esse limite e passa a operar sensível ao interesse social e ao bem público, 
embora continue perseguindo o seu próprio e continuado progresso.242

A função social da propriedade parece estabelecer um ponto de equilíbrio 

no encontro de duas teorias antagônicas, a da definição econômica de propriedade 

daquela que envolve seu conceito social.

Conclui-se da contemplação realista do mundo contemporâneo que o 

econômico e o social se compatibilizam num entrelaçar firme em direção à empresa, 

núcleo vital da produção e da riqueza, para onde afluem os interesses do 

empresário, empregados, colaborados e da própria sociedade. Nesse sentido é que 

a fixação de comandos cominatórios a serem observados pelos empresários 

tornaria de fato concreto o exercício dessa função social da empresa que se rende 

aos interesses da comunidade onde encontra-se estabelecida.

242 LOBO, E.R.H.; LEITE, J. C. do P. Participação dos empregados no Universo da Empresa. In: 
Comentários à constituição federal. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1989. p. 53.



5 PERFIL CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE E DA EMPRESA
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5.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A opção prestigiada constitucionalmente em relação à propriedade, 

apresenta-se como decisão nuclear indispensável a toda Carta Constitucional, 

revelando a concepção de propriedade pelos distintos Estados.

No ordenamento supremo brasileiro, há um núcleo mínimo de propriedade 

privada, essencial à preservação da dignidade humana. Destaca Izabel VAZ que a 

propriedade privada desempenha relevante papel, apresentando-se como condição 

necessária ao integral desabrochar da personalidade, afirmando que “embora 

sejam evidentes as manifestações da evolução social, ela não ocorre de modo a 

beneficiar a todos. Grande parte da população brasileira não teve ainda condições 

de desenvolver plenamente a sua personalidade, de se conhecer como sujeito dos 

direitos fundamentais inseridos na Constituição, porque lhe falta um mínimo de 

propriedade”243.

O direito fundamental à propriedade encontra-se registrado no art. 5°, caput, 

da Constituição Brasileira de 1988, resultando preservado o acesso do indivíduo à 

propriedade, como instrumento de manutenção de sua sobrevivência, ao mesmo 

tempo em que se apresenta como garantia institucional da propriedade. Observa-se 

no percurso evolutivo, a presença de uma condicionante ao exercício da 

propriedade: o elemento social.

O Código Supremo confirma que cada cidadão poderá formar um 

patrimônio individual que subsistirá perante o Estado, não obstante, a utilização 

desse patrimônio não esteja livre da intervenção estatal. A função social da 

propriedade -  que se revela através da introdução na utilização do patrimônio 

individual de um interesse que pode ou não coincidir com o interesse do titular 

desse patrimônio -  é um princípio consagrado pela ordem econômica e social.

243 VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de janeiro: Forense, 1992. p. 49.



Dessa forma, a função social da propriedade seria o conceito jurídico 

correspondente à concepção sócio-econômica vigente nas relações sociais.

Importa enfatizar que o objetivo deste trabalho não é produzir um exame 

analítico dos princípios e normas jurídicas, já que a doutrina não é pacífica na 

análise do tema, e assim a postura dos intérpretes não é uniforme. A análise 

efetuada tem o objetivo único de oferecer subsídios para o desenvolvimento do 

presente trabalho.
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5.2 A PROPRIEDADE - PERCURSO EVOLUTIVO CONSTITUCIONAL

No Brasil, até a instauração da Constituição de 1934, o direito à propriedade 

aproximava-se do direito irrestrito, supremo, cedendo tão somente diante da 

desapropriação pelo Poder Público, sempre através de justa indenização. No 

mesmo sentido, a Carta do Império de 1824244, aclamou, em seu texto, a 

propriedade privada em toda sua plenitude. Por sua vez, a primeira Carta 

Republicana de 1891245 manteve a consagração de um direito de propriedade pleno, 

permanecendo em linhas gerais idêntico conteúdo.

O direito de propriedade só foi envolvido pela exigência de cumprimento de 

uma função social, com o advento da breve Carta de 1934246, inspirada na 

Constituição de 1919, denominada Weimar247, a qual condicionou a preservação do 

direito de propriedade, desde que não fosse utilizado contrariamente ao interesse 

social ou coletivo.

244 “Art. 179, XXII: É garantido o Direito de Propriedade em toda sua plenitude. Se o bem publico, 
legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elie previamente 
indemnisado do valor delia. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção e dará 
as regras para se determninar a indemnisação”. CAMPANHOLE, A; CAMPANHOLE, H. L. Todas as 
constituições do Brasil, p. 671.
245“Art. 72, § 17: O direito de propriedade mantem-se em toda a sua plenitude, salvo a 
desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indemnização prévia”. Ibid., 605.
246 “Art. 113, item 17: É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o 
interesse social ou collectivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa indemnização. Em caso de 
perigo imminente, como guerra ou commoção, poderão as autoridades competentes usar da 
propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito â indenização ulterior.” 
Ibid, 551.
247 Weimar foi o nome escolhido em homenagem a cidade alemã.



Confirmando as expectativas, a Constituição de 1937 não repetiu o 

tratamento dado ao tema pela sua antecessora, assegurando em seu texto “o direito 

de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

mediante indenização prévia”24*.

A Carta de 1946, redigida sob a égide da redemocratização que se seguiu 

ao final da Segunda Grande Guerra, restabeleceu a indispensabilidade do 

cumprimento da função social da propriedade, inserindo entre os princípios 

regentes da ordem econômica e social, uma propriedade vinculada ao bem-estar 

social249.

Por sua vez, a Emenda Constitucional n° 10, de 9.11.64, introduziu novos 

parágrafos ao art. 147, prevendo a possibilidade de a União promover a 

desapropriação de imóveis rurais. Então, a função social da propriedade foi 

confirmada entre os princípios da ordem econômica e social250, e idêntica posição 

foi confirmada pela Emenda 1/69 através da Constituição de 1967.

Finalmente, a Carta de 1988 inovou substancialmente o tratamento dado à 

matéria, ao incluir a função social da propriedade entre os direitos e garantias 

individuais e coletivos (art. 5°, XXII e XXIII), ratifica e reafirma a função social da 

propriedade entre os princípios da ordem econômica (art. 170, III), elencando ainda, 

os requisitos através dos quais a propriedade de bens imóveis, sejam urbanos ou 

rurais, cumpre sua função social.

O teor desse princípio é destacado à luz da Carta de 1988, encontrando-se 

inserido no Capítulo I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos, e no Título II - 

Dos direitos e garantias fundamentais, oferecendo ao tema o seguinte tratamento:
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248 Art. 122, Item 14 da Constituição de 1937. CAMPANHOLE, A; CAMPANHOLE, H. L. Todas as 
constituições do Brasil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1978. p. 450.
249 Dispositivo pertencente ao título V -  Da Ordem Econômica e Social - “Art. 147 -  O uso da 
propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do disposto no 
art. 141, § 16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos.” Id. 
p.255

“Art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes 
princípios.
III -  função social da propriedade.lbid. p. 172.
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Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano

Por sua vez, o art. 170, incisos II e III, que introduz o Capítulo I - Dos 

princípios gerais da atividade econômica do Título VII - Da ordem econômica e 

financeira, estabelece:

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios (...)
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;

Na interpretação empreendida por José Afonso da SILVA para que se 

projetasse sobre a propriedade, de forma ampla, a observância de uma função 

social, seria suficiente tão somente a disposição contida no inciso XXIII do art. 5° 

para que “toda forma de propriedade fosse intrinsecamente permeada daquele 

princípio constitucional”251. Com efeito, observa o autor que a garantia do direito de 

propriedade se encontra fixada no mesmo dispositivo constitucional que registra a 

sujeição da propriedade ao cumprimento de uma função social.

A técnica legislativa que aborda a matéria em dois dispositivos distintos, 

ainda que constantes do mesmo texto, também se explica pela sistemática utilizada 

durante a Assembléia Constituinte de 1987/88 e pela disputa político-ideoiógica que 

se travou em seu âmago. É oportuno relembrar que, as implicações contidas no 

texto constitucional foram atribuídas às complicações inerentes ao processo de 

acomodação das árduas divergências políticas, bem como à metodologia 

empregada nos trabalhos. Nesse sentido, a lição de Luís Roberto BARROSO coloca 

em destaque que a inexistência de coordenação entre as múltiplas comissões,

251 SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, 
p. 284.



instaladas, acrescida à amplitude desmesurada com que foram tratados os temas, 

caracterizam a responsabilidade pela construção de um dos maiores infortúnios da 

atual Constituição: "as superposições e o detalhismo minucioso, prolixo, casuístico, 

inteiramente impróprio para um documento desta natureza”252.

Acrescente-se a isso, a instigante disputa travada entre as forças 

conservadoras e as progressistas que colaboraram para que matérias, como a 

atinente à propriedade, fossem objeto de diversas propostas elaboradas através do 

sistema denominado “destaques”, resultando assim, na confluência de situações 

como a dos incisos XXII e XXIII do art. 5°, que ressaltam respectivamente a 

propriedade e sua função social.

Vale referir conclusivamente, observações de Orlando GOMES253 acerca do 

princípio da função social da propriedade, demonstrando que esse atinge o núcleo 

do direito de propriedade, principiando a construção de uma nova concepção do 

instituto.
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5.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: AS DIRETRIZES

A Constituição se apresenta como guia de vinculação suprema, norteadora 

da ordem jurídica, encontrando-se no ápice da pirâmide jurídica, firmando assim, a 

estrutura que oferece sustentação e validade a todo escalão do direito positivo 

superior, além de conferir validade a si mesma, já que personifica a soberania 

daquele que a editou. Representando o próprio Estado, as demais normas que 

integram o ordenamento jurídico pátrio são inferiores às normas constitucionais, e 

somente serão eficazes se formarem, com aquelas, um conjunto harmonioso e 

perfeitamente conciliável.

252 BARROSO, L. R. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da constituição brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 1990.

GOMES, O. A função social da propriedade. In:____ Anais do XII Congresso Nacional de
Procuradores de Estado. Salvador 1986, p. 63.



Na seqüência, verificar-se-á como se apresentam esses vetores 

interpretativos254 que estão contidos na Carta Maior, e identificados como princípios.

O termo princípio é traduzido pela idéia de preceito, começo, origem, base, 

etimologicamente derivado do latim principium, principii. Na linguagem comum, 

significa o ponto de partida, fundamento de um processo qualquer, sendo 

equiparado ora ao último degrau de uma escada ou considerado como a "pedra 

angular, linhas mestras, grandes nortes, diretrizes magnas, pedra de fecho de 

qualquer sistema”255.

Os princípios indicam a direção a ser tomada na estruturação de outras 

normas ou na sua interpretação, de modo que ignorar seu conteúdo e sua força, 

seria para o intérprete o equivalente a colocar em perigo sua própria elaboração 

intelectual.

São oportunas as considerações de Celso Antônio Bandeira de MELLO, 

para quem princípio é:

mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que 
se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a 
sua exata compreensão e inteligência, extremamente por definir a lógica e a racionalidade 
do sistema normativo no que lhe confere a tônica e lhe dá o sentido harmónio. É o 
conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes 
do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo.256

Assim sendo, em qualquer interpretação criteriosa que se empreenda o 

princípio jurídico examinado não poderá ser simplesmente apartado e interpretado 

de forma independente do texto global a que pertence, pois integra um amplo grupo 

de princípios e normas, que interagem em equilíbrio e harmonia para que se atinja 

uma compreensão escorreita e coerente.

Invoca-se aqui a lição de Paulo Barros CARVALHO, que, referindo-se aos 

principios, com precisão compara-os a um facho de luz a indicar o caminho a ser 

percorrido pelo intérprete da norma, afirmando que são “linhas diretivas que
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254 Expressão usualmente utilizada por Celso Antônio Bandeira de Mello para indicar a forma como 
atuam os princípios.
255 FERREIRA, M. C. M. Princípios constitucionais informadores da República Federativa do Brasil e 
da ordem econômica: soberania, livre iniciativa e valor social do trabalho. Revista dos Tribunais -  
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política - Doutrina, n. 25, p. 135.
^MELLO, C. A. Curso de direito administrativo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 545.



informam e iluminam a compreensão de segmentos normativos, imprimindo-lhes um 

caráter de unidade relativa e servindo de fator de agregação num dado feixe de 

normas”257.

Didaticamente, aponta Luís Roberto BAROSSO que os princípios 

constitucionais revelam o conjunto de normas que identificam a ideologia da Carta 

Magna, seus postulados essenciais e seus fins, apresentando-as como o ponto que 

assinala a direção a ser tomada durante o desenvolvimento dos trabalhos de 

interpretação da Constituição, cujo início requer a “identificação do princípio maior 

que rege o tema a ser apreciado, descendo do mais genérico ao mais específico, 

até chegar à formulação da regra concreta que vai reger a espécie”258.

Por sua vez, Roque Antonio CARRAZZA sintetiza que “os princípios são 

normas qualificadas, exibindo excepcional valor aglutinante: indicam como devem 

aplicar-se as normas jurídicas, isto é, que alcance lhes dar, como combiná-las e 

quando outorgar precedência a algumas delas”259.

A relevância substancial do respeito aos princípios constitucionais, a 

conclamação ao seu prestigiamento foi apregoada por Geraldo ATALIBA260 e 

também por Konrad HESSE261, os quais enfatizam que os princípios exercem uma 

específica função dentro do ordenamento, que é a de sustentação e equilíbrio a 

todo sistema de comandos, já que atuam como alicerce e elemento harmônico da 

estrutura maior que congrega todo o ordenamento legal. Desse modo, o cultor do 

direito, no exame de todo e qualquer problema jurídico, deve sempre lançar mão 

dos princípios constitucionais, conferindo a direção em que eles apontam, uma vez 

que toda interpretação normativa poderá qualificar-se como legal, se não afrontar 

quaisquer dos princípios contidos na Lei das Leis, seja de forma direta ou indireta. 

Assim, o ordenamento jurídico positivo não pode ser compreendido como um 

agrupamento desordenado de regras, normas e princípios incompatíveis entre si,
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257 CARVALHO, P. B. Curso de direito tributário. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 90.
258 BARROSO, L. R. Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 141.
259 CARRAZZA, R. A. Curso de direito constitucional tributário. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 
1998. p. 36.
260 ATALIBA, G. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p.6-7.
261 HESSE, K. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1991. p. 22.



porque se apresenta como um conjunto coordenado de disposições que tendem a 

se acomodar com certa harmonia.

5.3.1 Princípios e regras

A Constituição se destaca como a lei fundamental do Estado, impondo 

comandos do mais alto grau, a serem seguidos incondicionalmente pelos cidadãos, 

sendo, segundo Roque Antonio CARRAZZA, reconhecida como “um conjunto de 

normas e princípios jurídicos, atuais e vinculantes”262.

A distinção entre princípios e regras, como espécies de normas jurídicas 

exerce relevante papel para o direito constitucional. Genericamente pode se afirmar 

que as regras ordenam situações específicas enumerando os pressupostos para 

sua aplicação. Os princípios apresentam-se como diretrizes, sem contudo, impor 

condições prévias para sua aplicação e portanto, possibilitam um indefinido campo 

de abrangência.

É pressuposto para análise proposta considerar a Constituição como um 

“sistema aberto” formado pela conjugação de regras e princípios, enfatizando a 

necessidade de que a interpretação proposta deve romper com a doutrina clássica, 

eis que o sistema constitucional possibilita ao cultor do direito uma interpretação 

constitucional edificada com o devir histórico.

As normas inseridas na Constituição, pelo simples fato de ali se 

encontrarem, qualificam-se como normas constitucionais dotadas de imperatividade. 

Variando apenas o grau de eficácia das mesmas.

Nesse sentido, os princípios podem ser observados em distintos graus de 

generalidade, ao passo que, as regras possuem baixos graus de generalidade.

Segundo Clemerson CLÉVE263, a Constituição de 1988 apresenta-se como 

documento dotado de inequívoca força normativa e, as concepções de que a
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262 CARRAZZA, R. A. Curso de direito constitucional tributário. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 
1998. p. 29.
263 CLÉVE, C. M. A fiscalização abstrata de constítucionalidade no direito brasileiro. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 33-34.



Constituição, ou algumas de suas normas possuem tão somente significado político, 

devem ser repelidas. Para o constitucionalista paranaense, a partir das declarações 

de Vezio CRISAFULLI, encontra-se transposto o entendimento pretérito de que a 

Constituição contextualiza certas normas (programáticas) desprovidas de 

aplicabilidade, eis que a doutrina de ponta entende que inexiste dispositivo 

constitucional desprovido de normatividade.

Nessa direção, é possível afirmar que a Constituição está perfeitamente 

aparelhada em condições plena de produzir os efeitos jurídicos que asseguram a 

excelência de sua posição de Lei Fundamental. Segundo Konrad HESSE264, a força 

normativa da Carta Constitucional apresenta-se como razão motivadora da vida do 

Estado, mesmo que essa força seja produto de uma ficção indispensável para o 

constitucionalista.

Os posicionamentos perfilhados pelos doutrinadores merecem registro, eis 

que inovam na metodologia interpretativa do texto constitcuional, enfatizando a 

riqueza da construção doutrinária, em um cenário democrático de direito, em que se 

procura conjugar harmoniosamente os compromissos históricos assumidos no pacto 

constituinte, em nome de distintas classes sociais. Contudo, não se pode ignorar o 

entendimento majoritário de que as normas inseridas na Constituição possuem, 

entre si, diferentes graus de importância, e assim, apresentam-se como regras de 

menor valor ou princípios dotados de maior proeminência.

Para Paulo BONAVIDES os princípios são “normas dotadas de alto grau de 

generalidade relativa, ao passo que as regras, sendo também normas, têm, contudo 

grau relativamente baixo de generalidade”265.

Ronald DWORKIN ^sinte tiza a distinção entre princípios e regras de forma 

bastante racional, no seu entender, as regras são dotadas de comandos imperativos 

e oferecem a opção radical de serem cumpridas ou não. Os princípios, ao inverso 

das regras, não contém prescrições imperativas, colocando em destaque os 

elementos intrínsecos aos princípios: peso e valor, ausentes nas regras.
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264 HESSE, K. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris, 1991. p. 11.
265 BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 1996. 

49.
DWORKIN, R. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1997. p. 24.



As regras apresentam-se como normas que podem ou não ser executadas, 

e no plano concreto, as regras valem ou não valem, incidindo ou não, e diante de 

conflitos, umas afastam ou anulam as demais, e assim, eventuais conflitos entre 

regras se solucionam mediante os critérios da validez, apresentando-se como 

resposta definitiva, exceto nas hipóteses de estipulação de uma cláusula de 

exceção.267

Os princípios se apresentam como centros de integrações, nos quais 

confluem valores e bens constitucionalmente prescritos, ou seja, são locuções 

contidas no ordenamento constitucional e não fórmulas construídas em 

contraposição às normas.

No exame empreendido por CANOTILHO268, focaliza-se os pontos de 

aproximação e distanciamento entre princípios e regras, bem como a declaração de 

que esses cumprem funções exclusivas perante o ordenamento constitucional, uma 

vez que este para caracterizar-se como “uma textura aberta” precisa da presença 

das duas espécies normativas: princípios e regras. Assim, merecem destaque os 

quatro aspectos eleitos em seus estudos:

a) as regras encerram exigências, as quais são ou não cumpridas, já os 

princípios impõem exigências, ordenando a realização de algo, com 

distintos graus de concretude, levando em consideração as 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes;

b) os princípios autorizam a oscilação “de valores e interesses”, ao passo 

que as regras só podem ser executadas nos limites de suas prescrições, 

ou seja, “nem mais, nem menos”;

c) os princípios, ainda que divergentes, comportam harmonização, já as 

regras conflitantes não comportam entre si convivência conjunta;

d) as regras provocam questões tão somente de validade, já os princípios 

dão origem a questões de validade e peso.
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267 COELHO, I. M. Interpretação constitucional. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1997. p. 80.
268 CANOTILHO, J. J. 6 . Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Almedina, 
1998, p. 1034-1036.



A supremacia dos princípios constitucionais, face às normas ordinárias ou 

até mesmo constitucionais, foi magistralmente compreendida por Augustin 

GORDILLO269, para quem são esses que determinam a direção a ser observada 

pelo intérprete.

Em síntese, pode-se afirmar que os princípios constitucionais despontam 

como regras de orientação, condicionando, clareando e abrindo caminhos para a 

concreta interpretação das normas, possibilitando a perfeita compreensão do 

alcance dos dispositivos em análise, de forma a viabilizar uma aplicação coerente e 

equilibrada da norma, imprimindo-lhe validade em relação à totalidade do 

ordenamento jurídico. Nas lições de Celso Ribeiro BASTOS270, os princípios 

extraídos da Constituição Federal pulverizaram valores sobre todo o mundo jurídico.

5.3.2 Espécies de normas

São diversas as classificações propostas pelos autores, mesmo porque são 

múltiplos os critérios pelos quais as normas constitucionais podem ser classificadas.

Vamos passar em revista algumas destas classificações:

a) Normas constitucionais materiais e de garantia. As primeiras instituem 

deveres, já as segundas, asseguram uma pena na hipótese de não-cumprimento.

As normas constitucionais materiais denotam a concepção de direito 

modeladora da decisão constituinte.Já as de garantir tem por escopo assegurar 

cumprimento às primeiras, mesmo frente ao próprio Estado.

b) Normas constitucionais preceptivas e programáticas.

As preceptivas são as que podem produzir imediatamente seus efeitos, não 

ficam aguardando condições institucionais ou de fato.
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Contrariamente normas programáticas são as que não reúnem condições de 

uma integral aplicação de imediato. São as que indicam princípios e fins, programas 

de atuação do Estado, através dos quais busca-se a interferência na ordem 

econômica e social, movido pelo objetivo de minimizar os graus de desigualdades 

decorrentes do sistema capitalista.

Registre-se as divergências doutrinárias quanto à categorização das 

normas referentes à ordem econômica e o entendimento diverso quanto à sua 

aplicação imediata, encontrando-se em um documento formal dotado de 

normatividade, variando assim, apenas os graus de eficácia, consoante o modo em 

que são elaboradas.

Assim alguns dispositivos, considerados completos, encontram-se em 

condições de imediata aplicabilidade, já outros, desprovidos de suficiente 

normatividade, dependem de legislação integrativa . Nesse sentido o legislador 

exerce um verdadeiro poder discricionário quanto à possibilidade de as concretizar.

Diante dessa classificação temos que as normas dispostas no art. 5 °, por 

força do parágrafo primeiro, ostentam uma imediata aplicabilidade, ao passo que 

aquelas dispostas no art. 170 seriam classificadas como programáticas. E assim 

não há que se falar em ineficácia dos direitos econômicos e sociais.

5.4 INTERPRETAÇÃO -  ALGUMAS POSSIBILIDADES

A tarefa interpretativa é compreendida como um exercício cognoscitivo, que 

tem por escopo levar a conhecimento o sentido e a dimensão alcançada pelas 

normas jurídicas, de modo a conduzir uma escorreita compreensão do texto, 

conduzindo o intérprete a uma aplicação consentânea e iluminada da norma 

enfocada.
Informa Roque Antonio CARRAZZA que princípio jurídico ”é um enunciado 

lógico, implícito ou explícito’*71, que exerce ação vinculante em relação às normas 

com as quais estabelece ligação. Segundo ele, mais importante do que estar

271 CARRAZZA, R. A. Curso de direito constitucional tributário. 11. ed., São Paulo: Malheiros, 
1998. p. 31.
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expresso de forma clara, ou por outro lado encontrar-se subentendido272, é verificar 

se o princípio existe ou não existe, possibilitando percebê-lo distintamente e extraí- 

lo teoricamente do texto constitucional, de modo que a importância lhe será 

conferida na proporção de sua abrangência, independente de encontrar-se a 

descoberto ou escondido no texto constitucional. Assim, o princípio expresso com 

clareza, não é mais importante que o implícito.

Procurando desempenhar eficazmente a atividade interpretativa das normas 

constitucionais, despontam distintas correntes doutrinárias a indicar caminhos que 

revelem a mens legis. Segundo Michel TEMER273, para a execução da tarefa 

interpretativa é indispensável observar todo o sistema positivado, destacando os 

princípios precipuamente valorizados pelo legislador constituinte, mantendo-se 

atento igualmente aos significados atribuídos as palavras em uma tarefa que impõe 

uma investigação completa do texto, acrescentando-se a ela um exame da 

principiologia, a qual revela a origem do termo analisado.

Consignam-se, assim, três principais modalidades interpretativas: a 

interpretação literal, a sistemática, e a hermenêutica274 e independentemente do 

modelo interpretativo adotado registram-se as ponderações de José Joaquim 

Gomes CANOTILHO, para quem as normas infraconstitucionais não podem conflitar 

com os princípios, sob pena de serem nulas, anuláveis ou desprovidas de eficácia.

Esclarece Roque Antonio CARRAZZA que uma lei pode ser considerada 

inconstitucional, não necessariamente por ferir a letra expressa da Carta 

Constitucional, mas por apresentar-se em antagonismo com os grandes princípios, 

ainda que estes se encontrem de forma implícita na Lei das Leis. Assim, diante das 

regras esculpidas na Carta Magna, todo o ordenamento legal deve se curvar: “as 

leis e os demais atos normativos de igual ou inferior hierarquia, além de dever

272 Para Souto Maior Borges, “o princípio explícito, não é necessariamente mais importante que o 
implícito”, apud CARRAZZA, op. cit. p. 31.
273 TEMER, M. Elementos de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 23.
274 Teoria científica da interpretação das leis. Vicente RÁO diferencia a hermenêutica da 
interpretação e aplicação. A primeira é ciência, as demais, técnicas: a hermenêutica objetiva os 
princípios científicos que disciplinam a apuração do conteúdo, do sentido e dos fins das normas 
jurídicas e a restauração do conceito orgânico do direito, para o efeito de sua aplicação; a 
interpretação, por meio de regras e processos especiais procura realizar praticamente esses 
princípios; e a aplicação adaptar os preceitos, contidos na norma jurídica e interpretados, às 
situações de fato que lhes subordinam. RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. São Paulo: 
Max Limonad, 1952. p. 542.
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obedecer às regras constitucionais, precisam ser interpretados e aplicados da 

forma mais congruente possível com os princípios encartados no Código 

Supremo” 275. (sic)

Nessa direção é que a inobservância aos preceitos constitucionais ferem 

gravemente a totalidade do sistema de comandos. Assim, não há que se argüir a 

violação limitada a um princípio em específico, já que a desatenção às normas 

inseridas no texto magno não apenas transgridem a norma violada, mas 

comprometem toda a estrutura do ordenamento legal.

5.5 A INTERPRETAÇÃO QUE SE PROPÕE

A lei não é proclamada para repousar estática no ordenamento jurídico, pois 

contém latente em seu núcleo o movimento ativo contidos nos dramas da vida em 

sociedade. E assim, o Direito não é algo finalizado, concluído ou definitivo, 

simplesmente porque deve traduzir essa sociedade, contemplando distintas 

relações, que são constantemente dinamizadas.

E assim, é fundamental que sua interpretação se submeta a ajustes, de 

forma a acomodar as exigências próprias de cada período, exigindo do intérprete 

elevado grau de disposição para confrontar a realidade social presente, de forma a 

confortavelmente adapta-la ao caso concreto.

A Constituição Federal e suas normas devem ser interpretadas de forma a 

colmatar o texto estático da Carta Constitucional a uma realidade pulsante, 

dinamizando-a concretamente. Dessa maneira, examina-se o Diploma Excelso, 

partindo da necessidade de romper-se com a interpretação clássica dominante, 

descerrando a Carta, suas regras e princípios, eis que o texto constitucional 

apresenta-se como um sistema não-fechado, permitindo sua exploração e 

reedificação através de uma hermenêutica concretizadora.
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Segundo Konrad HESSE276, a fórmula de dedução constitucional, 

denominado de “hermenêutico-concretizador ou de concretização”, é o método por 

meio do qual se extrai uma interpretação constitucional exata, através de um juízo 

sensato e controlável que direciona a busca de um resultado igualmente racional, 

criando assim, certeza e previsibilidade jurídicas. Na direção perfilhada, o intérprete 

não cria a norma, eis que ela já existe, ele a retira do texto.

A interpretação277 deverá abrir um caminho que conduza a norma ao 

encontro da realidade, estabelecendo a necessária conexão entre a dinâmica da 

vida em sociedade e a letra estática da lei, de forma que a Constituição278, 

formalidade escrita, não venha a sufocar a Constituição, realidade construtiva. A 

análise que se pretende desenvolver, é aquela que abre passagens, deixando 

penetrar um feixe de luminosidade, clareando o caminho para a aplicação das 

regras constitucionais, viabilizando a superação da frustração decorrente do 

cerceamento à execução das normas constitucionais em razão da clássica adoção 

da categorização das normas.279

O entendimento adotado deverá ser aquele que indica que as normas 

plasmadas no texto constitucional possuem elevado grau de significação e podem 

ser invocadas na construção de soluções concretas dos conflitos que permeiam a 

vida dos homens. Nessa perspectiva, destaca-se a lição de Eros GRAU, que 

enuncia a ideologia contida na interpretação dinâmica, como sendo a "atividade que 

adapta o direito às necessidades presentes e futuras da ‘vida social’, na acepção 

mais ampla dessa expressão”280.
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276 HESSE, K. Escritos de derecho constitucional. Madrid: Centro de Estudos Constitucionales, 
1983. p. 37.
277 A interpretação que se pretende poderia ser equiparada a um “túnel do tempo“, onde se coloca o 
fato observado no tempo presente e a ele transporta a norma redigida no tempo passado, procurando 
harmonizá-la, adequando-a à realidade atual através da tarefa interpretativa.
278 Tomou-se a Constituição em sua acepção real ou material, como aquela que traduz a organização 
dos poderes vigentes na sociedade, sejam políticos, econômicos ou sociais.
279 Os critérios de eficácia plena ou contida, de aplicação instantânea ou as que não possuem 
condições de serem aplicadas de pronto na solução do caso concreto, eis que dependem de lei 
reguladora. O STF não tem aceitado os mecanismos processuais normalmente utilizados através do 
Mandado de Injunçâo e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em razão de um 
posicionamento que traz à frente o dogma da proibição aos integrantes do Poder Judiciário de 
atuarem como legislador.
280 GRAU, E. R. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1997. p. 170 .



Para o professor Alfredo de Assis GONÇALVES NETO281, desvendar o 

conteúdo do direito requer a aplicação de uma técnica lógica de imersão na 

realidade através do método histórico-indutivo, que compreende a “investigação 

histórica e atenta observação da realidade”. Assim, a partir da contemporização da 

realidade contida na técnica referida, torna-se possível a verificação de uma ordem 

econômica totalmente diversa da então existente, e a corroboração de que os 

alicerces basilares e a justificação do direito residem na própria realidade.

Saliente-se que, nos dias atuais, a Constituição não admite sua tradução 

como mero amontoado de princípios políticos, visto que resta muito por fazer para 

que o texto constitucional não se perpetue como espaço para concessão de regras 

benevolentes e impraticáveis. Por tal razão, invoca-se Clèmerson Merlin CLÉVE282 

para quem o combate que se travou durante a Assembléia Constituinte, que 

precedeu a formalização da Carta Constitucional, tão somente se transferiu para o 

plano da prática constitucional. E assim, quando se adentra no campo da 

interpretação e da aplicação das regras esculpidas, muitas vezes o intérprete se 

depara com obstáculos que tomam inviável a concretização das normas, princípios 

e institutos presentes na Constituição, sendo então, indispensável recorrer à tarefa 

interpretativa.

5.6 O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.

A apoteose do princípio da Função Social da Propriedade tem sido 

proclamada nas legislações ocidentais, sendo que o perfil assumido pelo direito de 

propriedade, sua extensão e forma sofrem influência direta do regime político e 

jurídico vigente em cada país, em um determinado momento da história.

Observa-se que no desenvolvimento das sociedades, o princípio da função 

social encontra-se prestigiado nas constituições das democracias ocidentais, entre 

elas, a do México em 1917, a alemã de Weimar em 1919, a portuguesa de 1933, a
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espanhola Fuero dei Trabajo de 1938, a italiana de 1947, e também na brasileira a 

partir de 1934, uma vez que o ordenamento constitucional consagra o direito de 

propriedade, desde que atenda o princípio da função social.

Elucidando a respeito da passagem das Constituições que trata do tema, 

bem como sobre a ordem econômica, Brandão CAVALCANTI283 salienta que "a 

propriedade é condição social", de maneira que sua finalidade encontra-se 

vinculada a sua aplicação em prol do interesse comunitário.

Observa Eros Roberto GRAU284 que, embora o princípio da função social da 

propriedade encontre-se solidificado na ordem jurídica, alguns autores insurgem-se 

contra tal princípio por entenderem que se trata de preceito ambíguo e inconciliável. 

Dentre eles, destaca-se Orlando GOMES285 que, em 1958, afirmou que a 

propriedade como função social, levada até as últimas conseqüências elimina-se 

por contradição, justificando sua posição com base na existência de 

incompatibilidade dogmática, ao se pretender introduzir no conceito de direito 

subjetivo o conceito de função. Enquanto que, para GRAU, o conflito se resolve 

apenas quando se explicita que propriedade dos bens de produção, a propriedade 

compreendida no binômio propriedade-empresa é a única afetada pelo princípio da 

função social. O que implica que seja conhecido um novo perfil do direito de 

propriedade, o perfil dinâmico, traduzido no sistema capitalista pelo regime de 

empresa, como a “função social da empresa”286.

Por seu turno, Isabel VAZ admite que a função social não possui o poder de 

extrair o direito subjetivo do proprietário incidente sobre os bens de produção, mas 

atua apenas na natureza desse direito, alterando-o e adaptando-o aos objetivos da 

Ordem Econômica e Social. Dessa maneira, para a autora deve prevalecer o
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283 CAVALCANTI, B. A ordem econômica nas constituições. Revista Forense, Rio de Janeiro, n. 
342, p. 122.
284 GRAU, E. R. Função social da propriedade. In: FRANÇA, R. L. Encliclopédia Saraiva do 
Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 21. v. 39
28S. Destaca GOMES que semelhante posição é sustentado nas conclusões a que chegou também 
Gaston MORIN, afirmando que "introduzir a idéia de função no conceito de direito subjetivo é 
integrar uma contradição em sua estrutura, pois o direito é uma liberdade no interesse do seu titular e 
a função um dever em proveito ou a serviço de outras pessoas que não a exercem; nestas 
condições, a lógica exige a escolha entre o conceito de direito e de função, porque impossível 
cumulá-los”. GOMES, O; VARELA, A . Direito econômico. São Paulo, Saraiva,1977.
286 GRAU, E. R. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1997. p. 252.
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entendimento de que, tanto a propriedade estática como a dinâmica encontram-se 

sujeitas ao preceito da função social. Obviamente, tal constatação teórica não 

implica na aniquilação do direito constitucional, garantindo efetivamente o direito à 

propriedade privada.

Ao mesmo tempo em que revela sua discordância frente à postura 

assumida por Eros Roberto GRAU, para quem a propriedade examinada 

estaticamente é “direito subjetivo”, e ao ser ativada, quando da produção de outros 

bens, passa a expressar concretamente uma função, declara Isabel VAZ287 firmando 

posição em relação à recepção do princípio da função social afirmando que este 

não deva ser restrito ou atribuível exclusivamente às propriedades dinâmicas.

Pertinente é a observação lançada por Carlos SUNDFELD286 de que, ao 

recepcionar o princípio da função social da propriedade, o legislador imprimiu-lhe 

uma acentuada significação pública, e, ainda que presente uma condicionante de 

uso, a propriedade privada continuaria preservada, não permitindo argumentar sua 

extinção. Dessa forma, a função social da propriedade não eliminaria o direito 

subjetivo, limitando-se a alterar sua natureza, instituindo diretrizes prefixadas a 

harmonizar a aquisição, gozo e utilização aos objetivos da Ordem Econômica, 

Financeira e Social.289

Celso Ribeiro BASTOS assinala que a função social da propriedade “nada 

mais é do que o conjunto de normas da Constituição que visa, por vezes até com 

medidas de grande gravidade jurídica, a recolocar a propriedade na sua trilha 

normal”290. Entende o jurista que o critério econômico predomina no conteúdo da 

função social da propriedade, alcançando-a, bem como as sanções estabelecidas 

no texto constitucional. Na percepção do autor, a função social da propriedade

287 Isabel Vaz explica que a posição de Eros GRAU não encontra respaldo no ordenamento positivo 
pátrio, já que o solo urbano, edificado ou não, cumpre uma função social, e nem mesmo na doutrina 
social da Igreja. Referindo-se a Paupério, destaca que o entendimento da Igreja pode ser sintetizado 
nas palavras de João Paulo II, quando da III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, 
manifestou-se declarando que “sobre toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social”.
288 SUNDFELD destaca que “assim como a imposição de deveres inderrogáveis ao empregador, no 
interesse do empregado, não faz dele um ente público, também a função social não desnatura o 
proprietário nem a propriedade: apenas lhe impõe cerceamentos diferenciados". SUNDFELD, C. A 
Função social da propriedade. In. Temas de direito urbanístico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1991. p. 5.
289 VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992. p. 156.
290 BASTOS, C. R. Curso de direito constitucional. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 144.



reclama, frente à diversidade de domínios, um regime jurídico no qual se manifesta 

sua eficácia, de forma que se subordina a uma severa e formal regulamentação.

Nesse sentido a função social da propriedade urbana abarca a própria 

legitimação para a situação jurídica do proprietário, procurando estabelecer a 

harmonia entre os interesses sociais e os particulares, através da ordenação do 

conteúdo e do direito.

5.7 FUNÇÃO SOCIAL E INDIVIDUAL DA PROPRIEDADE

Segundo Eros Roberto GRAU, enquanto a propriedade é encarada como 

instrumento, para a garantia da subsistência individual e familiar, tem uma função 

individual, isenta da função social, limitada tão somente pelo poder de polícia 

estatal, essa é a propriedade referida no art. 5°, inciso XXII, da Carta Magna. 

Estando a propriedade relacionada com os bens de produção tem-se não um direito 

de propriedade, mas uma propriedade-função, perdendo sua condição de direito e 

passando a de dever, estando assentada no texto constitucional no art. 170, inciso 

III, da Constituição. Lembra ainda o jurista que:

(...) quanto à inclusão do princípio da garantia da propriedade privada dos bens de 
produção entre os princípios da ordem econômica, tem o condão de não apenas afetá-los 
pela função social -  conúbio entre os incisos II e III do art. 170 -  mas, além disso, de 
subordinar o exercício dessa propriedade aos ditames da justiça social e de transformar 
esse mesmo exercício em instrumento para a realização do fim de assegurar a todos

291existência digna.

Não há, segundo o autor, possibilidade de se considerar o princípio da 

função social da propriedade como elemento isolado da propriedade privada, pois 

afinal, a “alusão à função social da propriedade estatal qualitativamente nada inova, 

visto ser ela dinamizada no exercício de uma função pública”292.
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Isabel VAZ reconhece a função social da empresa, contudo não aceita o 

critério proposto identificando juridicamente a incidência do princípio da função 

social da propriedade. E assim se manifesta:

105

O direito subjetivo do proprietário dos bens de produção, da propriedade dinâmica, ao 
contrário do que afirma Eros GRAU, não pode ser considerado abolido simplesmente 
porque a empresa privada tem uma função social a cumprir. Esta função impõe 
compromissos e deveres ao acionista controlador, conforme o artigo 170, caput, e inciso III 
da Carta vigente e ainda nos termos do parágrafo único do artigo 116 da Lei 6.404/76, mas 
não lhe retira a qualidade de titular de direitos subjetivos sobre os lucros ou os dividendos 
resultantes da atividade empresarial. Caso contrário, não se justificariam a inserção da 
'livre iniciativa’ no caput do citado artigo 170 nem do princípio da ‘propriedade privada' no
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inciso II do mesmo dispositivo.

Observa-se também que o tratamento constitucional das propriedades 

estáticas e dinâmicas não segue, evidentemente, o mesmo ritmo, mas destacar 

apenas a função social das propriedades estáticas não parece acertado. A esse 

propósito, alerta Isabel VAZ que:

A interpretação mais adequada, a nosso ver, seria considerar tanto a propriedade estática 
quanto a dinâmica submetidas ao preceito da função social, que não acarreta, em 
nenhuma das hipóteses, a supressão do princípio constitucional garantidor do direito â 
propriedade privada. Existem, evidentemente, limitações 'de direito privado' e limitações 
‘de direito publico’, conceituadas como gênero, das quais as espécies ‘restrições’ limitam o 
seu caráter absoluto; as ‘servidões’ limitam o caráter exclusivo e as ‘desapropriações’, o 
caráter perpétuo do direito de propriedade.294

Em suma a esse tópico é possível afirmar que, a partir da Constituição de 

1988, a ordem jurídica pátria protege a propriedade que cumpra a sua função social, 

ou seja, que a tome proveitosa, mesmo que indiretamente, à coletividade. E 

nenhuma seria a distinção em relação à propriedade que dispõe ou não de uma 

função individual, como distingue Eros Roberto GRAU. Seguindo na mesma 

construção interpretativa seria necessário admitir que a propriedade, ainda que 

utilizada para fim residencial, deverá cumprir uma função social, contribuindo de 

alguma forma com o bem-estar geral da sociedade. Assinale-se que Eros Roberto 

GRAU admite uma possível ampliação do campo de incidência do princípio, uma

293 VAZ, I. Direito econômico das propriedades. Rio de janeiro: Forense, 1992. p. 154.
294 Ibid. p.153.



GRAU admite uma possível ampliação do campo de incidência do princípio, uma 

vez que declara que esses “não se restringem aos bens de produção” mas afetam, 

também, "a propriedade que excede o quanto caracterizável como propriedade 

tangida por função individual”295, assim entendida, de maneira especial, a 

propriedade para ‘fins de especulação ou acumulação sem destinação ao uso a que 

se volta”296.

Assim a idéia da relatividade do direito à propriedade privada, defendida por 

José Afonso da SILVA297, teria sido reforçada com a inserção da função social da 

propriedade entre os princípios que regem a ordem econômica e social, ao lado da 

propriedade privada (art. 170, incisos II e III). O tratadista sustenta a aplicabilidade 

imediata do princípio da função social da propriedade, da mesma forma que 

entende sejam auto-aplicáveis todos os princípios constitucionais.

Esclarecendo ser hipótese inaceitável cogitar-se do cancelamento da 

propriedade privada, principalmente quando se trate de bens de produção, enfatiza 

José Afonso da SILVA298, que o princípio da função social da propriedade não 

autoriza a supressão ou o cancelamento, por via legislativa, da instituição da 

propriedade privada. Nesse aspecto é oportuno recordar a lição de Orlando 

GOMES, para quem a função social da propriedade apresenta-se como um conceito 

dotado de eficácia autônoma que atua sobre o direito de propriedade de forma 

direta, uma vez que:
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A resposta segundo a qual a função social da propriedade é antes uma concepção com 
eficácia autônoma e incidência direta no próprio direito consente eleva-la à dignidade de um 
princípio que deve ser observado peio intérprete, tal como sucede em outros campos do 
direito civil, como princípio da boa fé nos contratos. É verdade que assim considerada se

295 GRAU, E. R. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 1997. p. 257.
296 E não seria sem motivos fundados que o próprio texto constitucional, em seu art. 182, § 2°, 
destaca que a “propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.” E ainda que se trate de 
propriedade de imóvel rural, a Carta cuida de enumerar os requisitos que devem ser 
concomitantemente observados com o propósito de ver atendida sua função social. GRAU, E. R. A 
ordem econômica na constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 249.
297 “Os conservadores da constituinte, contudo, insistiram para que a propriedade privada figurasse 
como um dos princípios da ordem econômica, sem perceber que, com isso, estavam relativizando o 
conceito de propriedade, porque submetendo-se aos ditames da justiça social, de sorte que se pode 
dizer que ela só é legítima enquanto cumpra uma função dirigida à justiça social. SILVA, J. A. Curso 
de Direito Constitucional positivo, p. 743.
298 GRAU, op. cit., p. 256.
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toma uma noção vaga, que todavia não é inútil na medida em que inspira a atividade do 
proprietário. Nessa ótica, a ação do juiz substitui a do legislador, do Congresso ou da 
Administração Pública. O comportamento profissional do magistrado passa a ser, no 
particular, uma “ação de invenção e de adaptação”, como se exprime LANVERSIN definindo 
a ação pretoriana como um meio de realizar a modernização do direito.299

Observe-se que Fábio Konder COMPARATTO, já no ano de 1986 declarou 

que os bens de produção deveriam submeter-se a uma utilização social, não 

partilhando contudo, do entendimento de que estariam sujeitos ao “ao princípio da 

autonomia individual, ou às diretrizes traçadas pelo poder discricionário da 

Administração Pública”300.

Neste contexto, pertinente anotar que o princípio da função social da 

empresa é extraído de forma indireta do ordenamento constitucional, através da 

interpretação do princípio explícito da função social da propriedade. Na mesma 

linha a conclusão de que é impossível não reconhecer que a propriedade privada 

referida no art. 170 não esteja direcionada à empresa, mesmo porque o próprio 

artigo à ela se remete,

5.8 EFICÁCIA JURÍDICA DO PRECEITO QUE RECONHECE A FUNÇÃO SOCIAL 

DA PROPRIEDADE E DA EMPRESA

Importa esclarecer que embora não seja objetivo desse trabalho adentrar 

em território polêmico, não podemos deixar de referir as distintas teorias que 

procuram explicar a eficiência do preceito em exame.

O princípio da Função Social da Propriedade encontra-se claramente 

consagrado na Lei Maior e dele extraímos o da Função Social da Empresa, no 

entanto, em relação à sua imediata aplicação não existe consenso. Assim, à sua 

instantânea eficácia apresentam-se objeções que são elencadas através de duas 

correntes doutrinárias.

299 GOMES, O. A função social da propriedade. In:___Anais do XII Congresso Nacional de
Procuradores de Estado. Salvador, 1986. p. 63.
300 A menção de COMPARATTO aos bens de produção, no texto citado, justifica-se porque, à época 
(1986), o princípio da função social da propriedade, em sede constitucional, restringia-se à ordem
econômica. COMPARATTO, F. K. Função social da propriedade dos bens de produção. In:_____.
Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 75.



A primeira reforçada pelos tratadistas Pontes de MIRANDA e José Joaquim 

Gomes CANOTILHO, sustenta a imediata aplicação da norma e, portanto, 

consideram-na auto-aplicável. Esse grupo defende que é tarefa do judiciário a 

explicitação de seu significado, posto que a norma se encontra endereçada ao Juiz. 

Adeptos da mesma posição, encontram-se aqueles que, mesmo entendendo ser sua 

aplicação imediata, compreendem que a descoberta de sua significação não é 

atribuída aos juizes, de forma exclusiva, já que, simultaneamente permanece como 

tarefa dos doutrinadores.

Manifestando-se em sentido diverso, ergue-se uma segunda corrente, a 

qual projeta argumentos impeditivos à imediata aplicação da norma, sustentando 

ser pressuposto uma preliminar construção legal definindo primeiramente o 

significado da locução “função social”. De maneira que a indeterminação conceituai 

do termo “função social” é, para esses, condição vital e imprescindível à 

concretização e funcionalização a que se sujeita a propriedade privada, sendo 

necessários apenas alguns elementos qualificadores, os quais indicarão no caso 

concreto, a utilidade de caráter coletivo e econômico.

Muito se tem falado que as normas que tratam da função social da 

propriedade, e assim da função social da empresa, são normas programáticas e, 

por isso, a princípio, não possuem aplicação direta e imediata.

Justifica esse entendimento Celso Ribeiro BASTOS, afirmando que o motivo 

desse adiamento decorre da necessidade de que se processe uma construção 

gradual (programada), produzida pelas modificações verificadas na ordem jurídica 

e, ao mesmo tempo, decorrente das alterações que se manifestam em sua própria 

estrutura econômica e social. Esclarecendo, afirma que “são normas que se 

procrastinam no tempo e vão gradualmente sendo aplicadas, na medida em que 

surjam as condições políticas propícias”301, de forma que podem permanecer por 

décadas sem que se tenham condições favoráveis à sua implementação.

No entanto, os argumentos alinhados por esse grupo são repelidos 

prontamente, sob a alegação de que o preceito expressamente inserido no texto 

magno, instituiu categoria jurídica flexível que deverá amoldar-se às mais
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301 BASTOS, C. R. A Constituição de 1988 e seus problemas. São Paulo: LTR, 1997. p. 62.



discrepantes realidades sociais, não podendo sujeitar-se a um engessamento 

conceituai, frente à dinâmica das transformações sociais.

A ordem jurídica apresenta visíveis sinais de que os princípios esculpidos 

na Lei Maior necessitam de urgente materialização.

Importa reconhecer que por serem princípios, seriam sempre obrigatórios, 

de maneira que apenas parte da norma não produziria efeito imediato, já que um 

princípio programático pode instantaneamente revogar leis que com ele se choquem 

ou que não sejam convergentes com a direção ou o norteamento por ele apontado.

No entender de Celso Ribeiro BASTOS, enquanto se aguarda o 

cumprimento da norma em seu aspecto positivo e formal, a norma pulsante, a ser 

programada pelo legislador para desencadear seus efeitos, não pode, nesse 

espaço temporal, ser violada, não sendo permitida que a edição de outras normas 

venha a se confrontar com o indicador fixado pelo princípio, ainda que 

programático, de modo que a norma programática encontra-se expressa e deve ser 

respeitada302.

É certo que diversos são os doutrinadores que sustentam como 

indispensável o complemento regulador, pois sem ele a função social estaria 

limitada a uma simulação legal. Segundo os intérpretes da doutrina tomista, para 

quem o Estado não cumpre sua função se não assegurar, simultaneamente ao bem 

do indivíduo, o bem superior da comunidade, compreendido na acepção de bem 

comum. Tal constatação, impõe seja o dispositivo que trata da função social da 

propriedade reconhecido como portador de instantânea aplicação.

Importa destacar que os preceitos constitucionais que dispõem sobre a 

Função Social da propriedade lançam novas luzes sobre o instituto da propriedade, 

em especial da propriedade dos bens de produção, atingindo sua própria essência e 

atraindo, por necessário, reformulações estruturais e conceituais que passam a 

impregnar a propriedade de forma aparentemente ampla.

A norma clama, assim, pelo reconhecimento de sua aplicação imediata, de 

modo que seja possível determinar que a força contida na expressão “função social
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da propriedade” é capaz de dar sustentação a uma inovadora interpretação do 

instituto da propriedade.

É insuficiente que a Constituição Federal vincule a propriedade a uma 

função social, sendo imprescindível que o operador jurídico se comprometa a 

construir caminhos que levem à concretização do escopo fundamental da República 

Brasileira, que é oferecer bem-estar social aos seus cidadãos, isto porque o formal, 

sem a necessária tradução material, é desprovido de qualquer valor303. Para que a 

norma encontre solidificação, torna-se imprescindível a atividade criativa e 

construtiva por parte dos legítimos intérpretes dos estatutos legislativos, em 

especial do sistema constitucional, os representantes do poder judiciário. Assim é 

que a sociedade civil, os poderes do Estado, bem como os cientistas sociais, são 

requisitados a colaborar para que os princípios já formalizados sejam efetivamente 

respeitados.

Clóvis de Couto e SILVA observa que na dinâmica da vida social, vivifica-se 

pois, a categoria jurídica, cumprindo o direito sua missão social. À semelhança do 

papel desempenhado pelos juizes ao concretizar o princípio da boa-fé, por exemplo, 

operam os órgãos judiciários também nessa situação envolvente da propriedade e 

sua função social.304

O princípio da Função Social da empresa desponta, então, como elemento 

de conjugação entre os interesses individuais e coletivos, traçados pelo direito de 

propriedade, impondo ao dono da riqueza, ao titular da propriedade, àqueles que 

dela se sirvam, ou utilizem-na, de usufruírem dos bens de forma equilibrada e 

racional, preservando o bem-estar geral e a harmonia social.

110

303 SOUTO, C. Ciência e ética no direito: uma alternativa de modernidade. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1992.
304 SILVA, C. C. Constituição interpretada pelos tribunais. Rio de janeiro: Forense, 1992, p. 23 e 
24.



5.9 ALGUNS PRINCÍPIOS QUE ESTABELECEM VINCULAÇÃO COM O 

PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA

Para que se viabilizem as reflexões face ao princípio da função social da 

empresa é indispensável que se estabeleça uma conexão com os demais princípios 

consignados no capítulo da ordem econômica, em especial aquele que trata da 

dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa, do pleno emprego, atraindo assim 

o princípio da propriedade privada dos bens de produção, que encontra sua 

expressão no instituto da empresa.

As normas que integram o art. 170 da Constituição Federal transcendem 

seu conteúdo, superando elementos essencialmente econômicos.

Nesse sentido, Clóvis Augusto Veiga da COSTA305 destaca que a 

economicidade possui sentido mais amplo do que o econômico, conduzindo a 

adoção de uma política econômica criteriosa, quando os interesses da coletividade 

são destacados daqueles exclusivos dos agentes de produção, tomando-se 

indispensável seja observada a conexão entre os direitos individuais, sociais e 

econômicos.

Com efeito o princípio da função social da empresa deve possibilitar a 

integração com os demais princípios integrantes da ordem econômica.

Nesse sentido, a expressão livre iniciativa atrai um conceito amplo, 

inobstante o termo inserido no art. 170, caput, encaminhe a um entendimento 

limitado de que a livre iniciativa traduz a liberdade econômica ou de iniciativa 

econômica.

Miguel REALE, destaca que a Livre Iniciativa representa a:

projeção da liberdade individual no plano da produção, circulação e distribuição de 
riquezas, assegurando não apenas a livre escolha das profissões e das atividades 
econômicas, mas também autônoma eleição dos processos ou meios julgados mais 
adequados à consecução dos fins visados. Liberdade de fins e de meios informa o princípio 
da livre iniciativa, conferindo-lhe um valor primordial, como resultado da interpretação 
conjugada dos citados arts. 1° e 170°.306
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305 COSTA, C. A. V. da. A constituição econômica e a busca do pleno emprego. (Dissertação de 
Mestrado em Direito) Universidade Federal do Paraná -  Curitiba, 2000, p. 43.
306 REALE, M. Inconstitucionalidade de congelamentos. Folha de São Paulo, 19 out. 1988, p. A-3,



Por outro lado, Eros Roberto GRAU307 compreende Livre Iniciativa como a 

consciência de que se pode lutar em busca de opções de conduta e 

comportamentos de sensibilidade, ou sejam o livre trânsito, as reais possibilidades 

de empreender a busca à acessibilidade. Não se permite assim, entender o 

princípio exclusivamente como declaração do capitalismo, do “liberalismo 

econômico” ou “liberdade de desenvolvimento da empresa” na forma consignada no 

art. 170, caput, reduzido à feição de liberdade econômica ou liberdade de iniciativa 

econômica. Desse modo, encontra-se a liberdade de iniciativa elevada à posição 

de fundamento da República e da Ordem Econômica.

A livre iniciativa, reconhecida como reflexo da liberdade do homem, foi 

recepcionada nas encíclicas papais de conotação social, inserida na Mater et 

Magistra, da lavra do sumo pontífice João XXIII, que declara em seu texto que no 

panorama econômico, a principal parte é atribuição da iniciativa privada dos 

cidadãos, que exercem sua atividade econômica particularmente ou em sociedade 

com outros indivíduos. Assim, ao Estado é reconhecida posição suplementar, já 

que sua atuação no campo econômico deve pautar-se pela subsidiariedade308.

Diante de eventual conflito normativo a dignidade do ser humano deve 

resultar garantida. A livre iniciativa fica, nessa medida, conformada pelos valores da 

dignidade e valorização do trabalho do homem, eis que sem o alcance de tais 

valores fundamentais, a liberdade ficaria esvaziada de sentido. Na esfera 

econômica onde a propriedade dos bens de produção caracteriza o próprio regime 

capitalista, a preservação da livre iniciativa torna-se essencial.

Com efeito o princípio da função social da empresa, para sua concretização 

requer sintonia com outras normas inseridas na constituição. Entre elas indicaremos 

apenas algumas que igualmente contidas no art. 170 da Constituição Federal 

merecem ênfase, frente a conexão estabelecida com a busca do pleno emprego.

Para que o princípio do pleno emprego possa se tornar concreto é 

indispensável a existência de postos de trabalho, ou seja de empregos.

307 GRAU, E. R. A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica. 3.ed. São 
Paulo: Malheiros, 1997. p. 222.
308 FERREIRA, M. C. M. Princípios constitucionais informadores da República Federativa do Brasil 
e da ordem econômica: soberania, livre iniciativa e valor social do trabalho. Revista dos Tribunais 
-  Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política - Doutrina, São Paulo, n. 25, p. 144.
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Considerando que as relações de emprego se concentram nas empresas privadas, 

torna-se necessário destacar que pressuposto para o cumprimento do princípio do 

pleno emprego é o desenvolvimento da atividade econômica, e portanto a existência 

e preservação da empresa.

Desconsiderando os interesses individuais que movem todo 

empreendimento e o impulsionam a manter-se em plena atividade produtiva, 

analisaremos a preservação da empresa sob a perspectiva da função social.

invariavelmente, a completa paralisação da empresa desencadeia uma 

seqüência ininterrupta de prejuízos que são experimentados em diferentes graus 

por toda a sociedade. Imediatamente sofrem danos os empregados, que perdem 

seus empregos, comprometendo seu orçamento e o sustento de suas famílias. 

Igualmente credores e consumidores são afetados pela paralisação da atividade 

empresarial. E assim, indiretamente, sofrem os reflexos nocivos da estagnação 

uma grande parcela de consumidores que vêem privados de bens e serviços, além 

de restar prejudicada nesta cadeia sucessiva de perdas toda a sociedade.

Tomando a assertiva de que o corolário da Função Social da Empresa é, 

segundo Alfredo de Assis GONÇALVES NETO, o princípio econômico do pleno 

emprego, concluímos ser impossível falar em função social da empresa 

desconsiderando sua relevante posição de detentora dos postos de trabalho. Nessa 

direção impossível não reconhecer que talvez os maiores interessados na 

preservação do emprego, sejam exatamente os trabalhadores e a própria 

comunidade, eis que a continuação dos negócios desenvolvidos pela empresa, 

passam a despertar a atenção em um primeiro momento do empresário, para tingir 

diretamente os interesses do empregado e de sua família, atraindo 

incondicionalmente a atenção da sociedade para na seqüência conquistar espaço 

no interesse nacional.

Importa destacar finalmente, que a observância do princípio da dignidade 

da pessoa humana deve encontrar acolhida na aplicação dos demais princípios 

integrantes do sistema constitucional, uma vez que o centro e o fim da atividade 

econômica é o homem o qual ocupa o mais elevado grau na escala de valores.
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A atividade econômica desenvolvida pelo homem revela-se vinculada à 

promoção de sua própria dignidade, de forma a alcançar os fundamentos básicos de 

nossa ordem jurídica , garantidas pelo trabalho remunerado.

O princípio da dignidade da pessoa humana revela-se como núcleo 

essencial a inspirar e direcionar as normas da ordem econômica.309

A dignidade da pessoa humana assume a mais pronunciada relevância, 

visto comprometer o exercício da atividade econômica em sentido amplo. Desta 

forma o desenvolvimento da atividade econômica de modo não adequado àquela 

promoção se caracterizará como agressão ao princípio duplamente consagrado na 

Constituição.
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6 A RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS DE ECONOMIA DE COMUNHÃO E O 

PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA
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6.1 UM EXEMPLO CONCRETO: O PROJETO DA ECONOMIA DE COMUNHÃO NA 

LIBERDADE

O século XXI inaugura um tempo de ruptura de conceitos, apontando a 

necessidade de buscas de alternativas para a humanidade. Ao que tudo indica, 

deverá ser o século voltado para o fortalecimento de valores da cidadania e o 

aparecimento de situações inovadoras no relacionamento humano nos vários 

campos, incluindo as relações do homem com o Estado.

A etapa histórica ora vivenciada, apresenta-se própria para o surgimento de 

uma proposta nova de “um modelo econômico humanista e solidário, colocando em 

discussão um modo de agir econômico que ignora a ética, o bem-estar humano, a 

solidariedade, o equilíbrio ecológico e a paz social”310.

É no contexto de incertezas que acompanham a trajetória do cenário 

político, social e econômico do final do século XX, que se observou o surgimento de 

uma resposta revolucionária, propagadora de uma nova forma de organização do 

sistema econômico, capaz de romper com a espessa cortina do determinismo 

econômico. Trata-se da iniciativa do Projeto de Economia de Comunhão (EdC), 

criado por Chiara LUBICH311 que, em uma de suas visitas ao Brasil em 1991, 

percebe a dicotomia de dois mundos diversos: a pobreza das favelas que compõem 

a periferia da cidade de São Paulo, em coexistência com luxuosos arranha-céus. 

Sente-se assim, chamada a apresentar concretamente uma resposta capaz de 

solucionar o problema dos pobres, principalmente daqueles integrantes do 

Movimento dos Focolares.312

310 SILVA, M. Economia de comunhão: uma nova cultura. Revista Cidade Nova, Suplemento. São 
Paulo, v. 4, n. 1, p. 7, fev. 1999.
311 Fundadora do Movimento dos Focolares, recebeu 13 títulos de cidadania honorária, 13 títulos de 
doutorados honorís causa em várias universidades do mundo, recebendo inúmeros prêmios entre 
eles, a Ordem do Cruzeiro do Sul no Brasil.
312 Movimento surgido após a 2a. Guerra Mundial na cidade de Trento, Itália.



Emerge então uma proposta alternativa inspirada na realidade brasileira, 

proposição que representa um salto de qualidade para os membros do Movimento 

dos Focolares, pois ultrapassam a fase da comunhão vivida em âmbito pessoal para 

alcançar a dimensão econômica, representada pelo projeto de Economia de 

Comunhão.

A Economia de Comunhão ou EdC está inserida no modo de viver dos 

integrantes do movimento, que lhe “emprestou princípios, valores, a visão de 

mundo, enfim, todo um paradigma para atuação econômica do trabalho e da 

produção. Por sua vez, o Movimento tem como paradigma basilar a Doutrina Social 

da Igreja Católica, que lhe serve de referência para a reflexão de ordem sócio- 

econômico-político"313.

Segundo a fundadora do Movimento, atos de caridade, obras de 

misericórdia, o pequeno supérfluo de algumas pessoas já não eram suficientes para 

atender os excluídos, conclamando: “é necessário que empresas inteiras, pequenas 

ou grandes, coloquem em comum, livremente, o próprio lucro”.314 O projeto 

apresenta-se então, como um convite às organizações produtivas a que promovam 

sempre, e onde for possível, o auxílio necessário aos “últimos”, ou seja, os 

excluídos do sistema econômico, ao mesmo tempo em que devam preparar 

“homens novos”315. Para Chiara LUBICH, a solidariedade floresce da ação 

benevolente de cada homem em relação ao seu próximo: “...o amor (ou a 

benevolência), vivido por várias pessoas, torna-se recíproco e gera, assim, a 

solidariedade. É esta solidariedade, base de cada ação humana, inclusive da 

atividade econômica, que caracteriza o estilo de vida que quatro milhões e meio de 

pessoas assumem diariamente no Movimento dos Focolares. Este estilo de vida se 

concretizou, após quase 50 anos, no Projeto Economia de Comunhão.316

A proposta lançada é dirigida a todos os “empresários de boa-fé”, e visa a 

resgatar a dignidade do ser humano, colocando-o como foco principal de todas as

313 SERAFIM, M. C. A ética no espaço de produção: contribuições da economia de comunhão. 
Florianópolis, 2001, p. 61. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) -  Universidade 
Federal de Santa Catarina.
314 Pronunciamento de Chiara LUBICH, apresentado no Bureau Internacional de 1998.
315 São denominados leigos aqueles que vivenciando o amor e a unidade, cultivam uma profunda 
vida interior, vivendo o Evangelho de modo atual.
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ações econômicas. É um convite a uma leitura diferente das motivações do homem 

e do agir econômico. Nesse sentido Alberto FERRUCCI afirma que “é preciso 

adquirir um senso de responsabilidade global pela sorte da humanidade, assim 

como nos últimos anos foi adquirido em relação ao futuro da natureza e do 

Planeta”317

Ao dispor, como bússola norteadora da empresa, a sua formação como 

comunidade de pessoas expressivamente dotadas de responsabilidade e 

motivação, a EdC visa direcionar a empresa à produção de bens e serviços, com 

objetivo de estimular o emprego dos lucros em prol da construção de uma 

sociedade mais justa e solidária.

No cenário da vida real despontam novos comportamentos, nasce um novo 

modo de agir por parte dos empresários. O processo de criação de riquezas, dentro 

da comunhão perpassa dois níveis, que são referidos por BRUNI.318 No primeiro 

nível encontra-se centralizado o processo de geração de riqueza, onde se 

concretiza a etapa de criação de bens e serviços na relação entre empresários, 

entre empresários e dependentes, fornecedores, clientes, concorrentes e 

financiadores. De maneira que no espaço de produção a comunhão é considerada 

verdadeiramente um estilo de vida empresarial. Na etapa subseqüente, são 

colhidos os frutos derivados desse novo modo de agir, surgem os lucros, que serão 

contabilizados e distribuídos, formalizando-se então o segundo nível de comunhão.

Muito embora o lucro consista em elemento impulsionador de toda atividade 

econômica, na verdade, não se revela como a única motivação do trabalho livre 

humanitário, nem traduz o fim essencial da atividade desenvolvida.

É característica do projeto a tríplice distribuição dos lucros, quando 

alcançado, de maneira que uma parte é endereçada aos pobres, outra parte para o 

desenvolvimento da própria empresa e uma terceira destinada à formação de 

“homens novos”.
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316 LUBICH, C. Sociedade de mercado, democracia, cidadania e solidariedade. Revista Cidade 
Nova, Suplemento. São Paulo, v. 4, n. 3, out.1999, p. 3. Pronunciamento.
317 FERRUCCI, A. Considerações sobre a economia de comunhão. In: COSTA, R. et. al. Economia 
de comunhão. São Paulo: Cidade Nova, 1998. p. 74.
318 Ibid., p. 196.
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Verifica-se, assim, que

são outras as reais motivações para a atividade do homem: ele trabalha para viver, para 
manter-se e manter seus familiares; para criar coisas novas e válidas; para ser aceito e 
respeitado pelos outros na comunidade; para ser valorizado e amado, para auto-realizar-se 
e até mesmo para deixar um marco na história. São elementos complexos que englobam 
dimensões da natureza humana que nada têm de econômico.319

Nesse sentido, vê-se que a motivação indispensável para o 

desenvolvimento de um projeto baseado em sólidas técnicas comerciais, e a adesão 

de um grupo disposto a assumir os inevitáveis riscos patrimoniais e profissionais 

inerentes à atividade mercantil, aliada ao firme propósito de enfrentar com 

determinação as conseqüências possíveis, traduzem-se em uma dificuldade 

superável, já que muitas empresas confiam a orientação de suas atividades a 

dirigentes não proprietários, sendo insuficiente a motivação exclusiva do titular da 

propriedade não é suficiente para mover o empreendedor. O lucro, igualmente 

perseguido, é essencial, e, ao mesmo tempo em que revela a gestão eficiente, 

assume uma conotação moral, de modo que é preciso alcançá-lo para depois 

experimentar a liberdade de distribuí-lo livremente.

A empresa que floresce com objetivos declarados de trazer benefícios à 

comunidade local não pode se limitar à simples perseguição de um lucro de 

balanço, para, na seqüência, repartí-lo. A empresa pode distribuir riqueza de 

muitas outras formas, por exemplo oferecendo boas oportunidades de trabalho para 

aqueles que não dominam quaisquer técnicas, viabilizando a aquisição de 

capacidade laborativa, excepcional qualidade e preço dos produtos oferecidos no 

mercado, ajustando salários e melhores condições de trabalho, além de 

oportunidades de colocação de produtos dos fornecedores. Uma das metas a ser 

alcançada pode ser simplesmente a de atuar positivamente no ambiente humano 

interno da empresa, encontrando novo significado para o trabalho e incentivando a 

colaboração entre os envolvidos na atividade. Nesses casos, o lucro contábil terá 

sua importância reduzida, e os envolvidos no projeto encontram satisfação e alegria 

na simples inexistência de prejuízo.

319 COSTA, R. et. al. Economia de comunhão. São Paulo: Cidade Nova, 1998. p. 74.



Inversamente, uma empresa pode de forma profícua repartir prejuízos 

ecológicos de toda espécie, através da poluição do ar e da água para os habitantes 

da região onde se encontre instalada, seja através do fornecimento de produtos 

tóxicos aos seus consumidores, seja através dos danos à saúde provocados a seus 

colaboradores, dentre outros.

Destaque-se que, em contrapartida, a empresa pode responder à 

comunidade difundindo técnicas organizativas, educando para a responsabilidade e 

para o compromisso, suscitando novos adeptos ao projeto.

O projeto da EdC encarta um convite ao homem, bem como às suas 

organizações produtivas privadas, a fim de que oportunize o auxílio necessário aos 

pobres, aos necessitados, bem como, direcionado pela cultura do dar, propicie a 

capacitação e a formação de homens novos. Esses homens são impulsionados por 

um sentimento superior que os atrai na busca de um real significado para a vida, 

para os negócios, e assim viabilizam a Carta Constitucional, dando vida 

espontaneamente ao princípio da função social da empresa, da dignidade do ser 

humano, do pleno emprego, sempre preservando a liberdade individual. Importante 

observar que dentro dessa cultura a atuação do Estado é considerada suplementar, 

atuando em socorro dos “últimos” somente a título subsidiário, ou seja, apenas na 

hipótese de que as organizações civis se revelem insuficientes. 320

Maurício SERAFIM 321aponta as cinco categorias construídas pelo 

Movimento dos Focolares embasada na Doutrina Social da Igreja e que assumem 

influência fundamental na concretização do projeto da EdC.:

- ideal da unidade;

- amor recíproco;

- comunhão de bens;

- homem novo;

- propriedade como função social.

320 Ibid., p. 91.
320 SERAFIM, M. C. A ética no espaço de produção: contribuições da economia de comunhão.
Florianópolis, 2001, Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) -  Universidade Federal de 
Santa Catarina.
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São essas categorias que permeiam a atividade produtiva fomentando a 

distribuição da riqueza, importa destacar que compreender e aceitar que da 

propriedade dos bens de produção emerge uma função social, apresenta-se como 

pressuposto para integrar o projeto. Assim, no desenvolvimento das atividades 

organizadas, a acumulação da riqueza não é o fim último.

6.2 A CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DA EDC NO BRASIL

Em maio de 1991, quando de sua visita ao Brasil, Chiara LUBICH convoca 

as comunidades brasileiras para operacionalizar um grande Projeto: A Economia de 

Comunhão na liberdade, oficializando-o na presença de 650 pessoas reunidas na 

Mariapólis Ginetta322.

Para a concretização do projeto deveriam surgir empresas capazes de 

colocar os lucros em comum, de maneira que parte destes lucros fosse destinada 

ao incremento da atividade empresarial, outra para a formação de homens novos 

com base na cultura da partilha, e a terceira aos necessitados.

Para que o projeto da EdC se tornasse realidade, fez-se necessário o 

surgimento de um pólo experimental que servisse também de modelo para 

pesquisas e teorizações. Tornou-se assim, indispensável a constituição de uma 

empresa que assumisse a responsabilidade pela construção, organização e 

estruturação do pólo, nascendo assim a ESPRI S.A. (anexos 1 e 2).

O projeto alavancou a adesão de membros do Movimento dos Focolares do 

mundo inteiro. Para sua concretização foram canalizados recursos arrecadados 

junto aos integrantes do movimento.323

322 Cidadela do Movimento dos Focolares situada no Município de Vargem Grande/SP. São cidades- 
testemunho da cultura da partilha. No mundo todo existem oito modelos (visita pessoal).
323 Os pólos empresariais se instalam ao lado das “cidadezinhas” no Brasil, Argentina e Estados 
Unidos. FERRUCI, A. Uma dimensão diversa da economia: a experiência economia de comunhão. 
In: BRUNI, L. (Org). Economia de comunhão: uma cultura econômica em várias dimensões. São 
Paulo: Cidade Nova, 2002. p. 38.
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Assim, no Município de Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, 

encontra-se estabelecida a Cidadela de Mariapólis Ginetta, e nas suas 

proximidades encontra-se o Pólo Industrial “Spartaco” (anexo 2 e 3 ), que foi 

implantado há aproximadamente 8 anos, o qual se estende por uma área de 50.000 

m2, sendo administrado pela companhia ESPRI S.A.324 que conta hoje com mais de 

3.000 sócios, em sua maioria brasileiros. Referida empresa tornou-se a responsável 

pelo fornecimento de toda a infra-estrutura às empresas que lá se encontram 

instaladas:

- LA TÚNICA, Confecções Indústria e Comércio Ltda, empresa de 

confecções de roupas;

- KNE Plásticos, Indústria e Comércio Ltda, antiga ROTOGINE -  artigos 

manufaturados de polietileno;

- ECO-AR Indústria e Comércio Ltda - detergentes;

- PRODIET Farmacêutica Ltda, distribuidora de medicamentos;

- AVN - Embalagens Plásticas Ltda - embalagens plásticas;

- UNIBEN - Fomento Mercantil Ltda - sociedade financiadora a serviço 

das empresas, brasileiras de Economia de Comunhão.

O projeto da EdC conta com a adesão de mais de 770 empresas325 em 

nível mundial, sendo que no Brasil existem aproximadamente 100 organizações, 

atuantes nos mais diversos setores e lugares.

A EdC é uma realidade mundial, que funciona dentro de sua própria lógica, 

indo até mesmo contra princípios econômicos sólidos, isto porque, segundo a 

majoritária corrente econômica, essas empresas estariam fadadas ao insucesso.

Se por um lado a lógica do sistema capitalista aumenta as diferenças entre 

as classes sociais, por outro lado essas empresas, ao endereçarem parte dos

324 Sociedade Anônima de capital fechado, adotada como um modelo de empresa de participação, 
pois conta com o número significativo, de mais de 3.000 acionistas. Os recursos financeiros da 
ESPRI são garantidos através dos acionistas do Grupo dos 500. Cada acionista se compromete a 
investir R$ 50,00 (cinqüenta reais) mensais em ações.
325 Em 2001 totalizavam setecentos e setenta e uma. [N.D.E] FERRUCI, A. Uma Dimensão Diversa 
da Economia: A Experiência Economia de Comunhão. In: BRUNI, L. (Org). Economia de 
comunhão: uma cultura econômica em várias dimensões. São Paulo: Cidade Nova, 2002. p. 37.



lucros para suprir as necessidades prementes das pessoas que sofrem dificuldades 

econômicas, preenchem uma lacuna social, criando relações interpessoais 

diferenciadas no seu ambiente interno e externo com “os consumidores, 

fornecedores, concorrentes, com a comunidade local e internacional, a 

administração pública., relações de abertura recíproca e de confiança, buscando 

sempre o interesse geral”326. Dessa forma, criam-se novos relacionamentos sociais 

dentro do novo agir econômico.327

Esse projeto não se destina a oferecer uma nova opção em termos de 

modelo econômico, e sim apresentar uma nova economia para “homens novos” que 

vivem a “cultura do dar”.

Essa experiência consagra uma nova possibilidade contida no primado de 

resgate aos valores verdadeiros capazes de direcionar a atuação econômica.

Segundo FERRUCCI
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surgem assim empresas que todos consideram próprias, mesmo se não trabalham nelas 
nem são seus sócios. Estas empresas geram postos de trabalho, e os sócios doam os 
lucros aos necessitados e para a difusão de uma nova cultura. São, por isso mesmo, um 
exemplo vital da função social da empresa, aquela requerida pela doutrina social cristã: o 
capitalista (o que investe o capital) toma-se um precioso irmão que arrisca o que é seu em 
proveito de todos.328

A experiência vivida por estas empresas que crescem em um ambiente de 

segurança e solidariedade desencadeia um desenvolvimento produtivo fundado na 

comunhão, na reciprocidade, no dar sem expectativa de retorno.

326 LUBICH, C. Sociedade de mercado, democracia, cidadania e solidariedade. Revista Cidade 
Nova, Suplemento. São Paulo, v. 4, n. 3, p. 4, out.1999. Pronunciamento.
327 Inúmeras universidades na Europa, na América Latina, na Ásia e na Austrália promoveram 
seminários e congressos para estudar a evolução desta nova experiência. Alguns aconteceram nas 
“cidadezinhas” do Movimento dos Focolares nos Estados Unidos (Hyde Park, Nova York); no Brasil 
(Mariápolis Ginetta); nas universidades de Santiago do Chile, de Antioquia (Medeiiín, Colômbia); de 
Caracas (Venezuela); em 0 ’Higgins (Argentina); na “cidadezinha Paz (Tagaytay, Filipinas) e na 
Universidade Católica de Piacenza (Itália); enquanto a Universidade Bocconi (Itália) instituiu 
recentemente um observatório permanente do projeto. FERRUCI, A. Uma dimensão diversa da 
economia: a experiência economia de comunhão. In: BRUNI, L. (Org). Economia de comunhão: 
uma cultura econômica em várias dimensões. São Paulo: Cidade Nova, 2002. p. 37.
328 FERRUCCI, A. Uma dimensão diversa da economia: a experiência economia de comunhão. In: 
BRUNI, L. (org.). Economia de Comunhão: uma cultura económica em várias dimensões. São 
Paulo: Cidade Nova, 2002, p. 39.
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6.3 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS E INOVAÇÕES

As empresas cujos empresários aderem ao projeto da EdC apresentam 

como característica um elevado discernimento de justiça social:

1. São empresas altamente conscientizadas de seu valor social, prestando 

serviços no mercado, apresentando características específicas sui 

generis, que as distanciam do modelo comum de empresa capitalista, 

assumindo, nesse contexto, fundamental importância o fato de 

repartirem lucros com terceiros não associados, sem qualquer relação 

com a empresa, mas que são concretamente dela beneficiários.

2. Essas empresas observam rigorosamente o cumprimento de suas 

obrigações legais, pagam corretamente seus tributos, remuneram 

adequadamente seus funcionários, procurando manter vivo em período 

integral um ambiente de trabalho sadio e motivado, primando por uma 

conduta ética e diferenciada em suas relações internas e externas.

3. As empresas entendem como indispensável o agir na liberdade, um 

comportamento dentro de um regime democrático que preserva a livre 

iniciativa e a propriedade privada. Ao nome do projeto foi adicionada a 

palavra liberdade, ECONOMIA DE COMUNHÃO na Liberdade, já que ao 

serem livres para empreender, obter lucros, são livres para doar.

4. Vale ressaltar a importância dessa forma de organização econômica, 

preparada para suplantar o impasse entre as propostas de uma 

economia centralizada e os dogmas de organização econômica 

impulsionada pelas leis do mercado, e que tem como norte o lucro.

Assim sendo, devem ser reconhecidas pela elevada função social que 

desempenham junto à sociedade;

Nesse sentido, Alberto FERRUCCI destaca as inovações introduzidas pela 

EdC como: a) o deslocamento do foco produtivo, pois ela se fundamenta na 

produção de bens não materiais ligados ao conhecimento; b) a colocação de ações



das empresas no mercado (bolsa), possibilitando aos trabalhadores tornarem-se 

também acionistas, enquanto que no passado os funcionários sempre reivindicaram 

a possibilidade da aquisição de ações das empresas em que trabalhavam.329

Em verdade, essas empresas desempenham suas atividades como se 

tivessem entendido o apelo do constituinte, uma vez que agem dentro de uma 

elevada postura ética e social, tendo consciência da função social que exercem e 

do dever para com a comunidade. Dessa forma, a equipe de trabalho é mantida, 

vinculada não apenas por salários, mas pelos valores cultuados.

A unidade da EdC, formada para atrair a espiritualidade à atividade 

humana, dentro e fora do ambiente empresarial, não se alicerça nos valores das 

ações, e não tem como fim a produtividade, mas vai além, envolvendo o homem por 

inteiro e em direção ao mundo todo. Nesse sentido, é possível discernir a visão 

econômica e social que está implícita na EdC, a qual abarca características 

culturais de doação, gratuidade, amor e comunhão.

O novo agir econômico ganha dimensão científica nos estudos 

multidisciplinares efetuados em universidades européias, da América Latina e no 

Brasil. E talvez seja uma das características do nosso século o reconhecimento da 

importância da espiritualidade na empresa como afirma Dana ZOHAR:

Espiritualidade nos negócios significa simplesmente trabalhar com um sentido mais 
profundo de significado e propósito na comunidade e no mundo, tendo uma perspectiva 
mais ampla, inspirando seus funcionários. Nós não sabemos mais o que é realmente a 
vida. Não sabemos qual é o jogo que jogamos nem quais são as regras. Falta-nos um 
sentido profundo de objetivos e valores fundamentais. Essa crise de significado é a causa 
principal do estresse na vida modema e também das doenças. A busca de sentido é a 
principal motivação do homem. Quando essa necessidade deixa de ser satisfeita, a vida 
nos parece vazia. No mundo modemo, a maioria das pessoas não está atendendo a essa 
necessidade.330

O conflito permanente entre a eficiência máxima da produtividade e a 

motivação dos funcionários, a tentativa de harmonizar a busca de lucro e da 

eficiência do elemento humano: a harmonização entre a máquina e técnicas e a
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329 FERRUCCI, A. Economia de comunhão: uma nova cultura. Revista Cidade Nova, Suplemento, 
São Paulo, v. 7, n. 5, p. 4, 2001.



apologia das vantagens de idealizar o trabalho humano para melhorar a produção, 

indicam que a experiência das empresas de Economia de Comunhão331, apresenta- 

se como um novo paradigma de racionalidade econômica, um desafio intelectual e 

existencial, ao que tudo indica capaz de marcar historicamente este século e 

transformar a sociedade.

6.4 CONTEXTUALIZAÇÃO: O EXEMPLO PRÁTICO E A ABORDAGEM TEÓRICA

Importa esclarecer neste tópico que entre tantas outras possibilidades de 

análise de empresas igualmente envolvidas na execução de projetos sociais, optou- 

se pelo exame do Projeto da Economia de Comunhão após conhecer o Pólo 

Industrial Spartaco no Estado de São Paulo. (Anexo 4)

A concretização da função social referida no texto constitucional de 1988, 

no art. 170, parece respaldar-se com efetividade no projeto da EdC, pois a proposta 

econômica desenvolvida pelas empresas adeptas desse projeto revestem-se de 

extrema relevância pelo impacto social embutido em seu núcleo, revelando-se como 

uma alternativa econômica que almeja resgatar a essência do ser humano no 

processo de produção e distribuição de riquezas. Assim, “a empresa é considerada 

essencialmente como uma ‘comunidade de pessoas’, e como um espaço de 

comunhão, onde a própria indústria toma conotações de real eficiência e máxima 

utilidade social”332.

De fato, em seu agir assumem o verdadeiro caráter do principio lógico da 

norma constitucional traduzida no “Princípio da função social da empresa”.

Paralelamente ao tempo em que doutrinadores jurídicos se dedicam à 

discussão e ao debate, quando ainda se busca um conceito jurídico unitário de 

empresa, se questiona a aplicação do princípio da Função Social da propriedade,

330 ZOHAR, D. Declaração em entrevista a Revista Exame, em Porto Alegre durante o 30° 
Congresso Mundial de Treinamento e Desenvolvimento Internacional - Federation if Training and 
Development Organization (IFTDO), 25 jun. 2001, p. 78.
331ZAMAGNI, S. Professor da Universidade de Bolonha, discurso proferido em 29 abr. 2001.
332 BRUNI, L. Para uma teoria econômica de comunhão: coisas antigas e coisas novas. In: Anais do 
Bureau Internacional da Economia e Trabalho - Economia de Comunhão e Movimento 
Econômico: desenvolvimento e perspectivas. Vargem Grande Paulista: Cidade Nova, 1999. p. 54.
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se é ou não aplicável e se sendo aplicável, a dependência de regulamentação, um 

grupo de empresários dá um passo à frente atendendo ao apelo social, sentindo-se 

impulsionado a dar vida à norma constitucional, priorizando o homem, mas não 

teorizando sobre a dignidade do ser humano, e sim fazendo disso realidade 

concreta. Percorrem assim o sentido inverso: primeiro o fato, a vivência, depois a 

teorização. Uma prática que vem de encontro às características peculiares do 

Direito Comercial pelo informalismo.

As empresas adeptas do Projeto, conforme menção, possuem consciência 

de que as tentativas de apresentar uma possível solução das questões sociais que 

atingem nossa nação, passam obrigatoriamente por reflexões em torno dos fatores 

da produção em âmbito mundial, e de atenção direcionada para a justiça. Assim, a 

questão da Justiça e da solução dos problemas sociais decorrem provavelmente da 

influência do cristianismo que, segundo Dias CORREA,333 encontrou sua expressão 

máxima em São Tomás de AQUINO. Tal constatação reforça as anotações 

anteriores de que o cristianismo por intermédio dos filósofos da Igreja Católica 

tiveram grande participação no desenvolvimento do conceito de Justiça Social.

A experiência da Economia de Comunhão visa a humanizar a economia. 

Constata-se que as empresas que se inserem no projeto de EdC, embora atuando 

no mercado, possuem como fim e razão de existência, fazer da atividade econômica 

um ambiente de comunhão.

Indo além das experiências legais e das regras comuns do mercado, as 

empresas da EdC podem ser categorizadas como empresas que cumprem a função 

social da empresa, merecendo, portanto, dos legisladores e juristas tratamento 

diferenciado. Significam um progresso social incomensurável, é de se esperar que 

o legislador venha a elas conferir um papel de inegável reconhecimento de suas 

virtudes; ou que o Estado confira apoio e estímulo à EdC.; talvez por intermédio de 

leis fiscais que lhes proporcionem um regime mais benéfico;

A realidade das empresas comprometidas com o projeto revela à sociedade 

que nesta etapa da história, em vários lugares do planeta, existem homens titulares
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333 CORREA, O. D. A crise da constituição, o constituinte e o STF. São Paulo: LTR, 1986. p. 29
30.
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da propriedade de bens de produção envolvidos com a concretização substancial 

de um canal de participação social.

Oportuno reproduzir as conclusões de Cristiane DERANI, que em sua obra 

Direito Ambiental Econômico destaca como condição indispensável, para que o 

indivíduo atinja o bem-estar e seja inserido na sociedade, que a atividade 

econômica se encontre estruturada sobre a ética. Nesse sentido, refere-se aos 

termos “comunhão’’ , “ideal” e “ética” da atividade econômica, “dignidade humana”, 

“o outro”, justamente expressões que são constantemente utilizadas pelos 

integrantes do Movimento dos Focolares, e portanto inseridas nesse projeto de 

formação de uma nova cultura econômica. A autora afirma que

A comunhão da finalidade da atividade econômica, precipuamente privada, com aquelas 
exercidas pelo Estado, podem conduzir a concretização do ideal de melhoria do ser 
humano como indivíduo e como integrante de uma sociedade, garantindo-lhe meios para o 
desenvolvimento e suas capacidades”. Isto levaria à conclusão de que a produção privada 
[...] “O homem só pode se realizar plenamente como indivíduo â medida que age 
coletivamente, construindo para si e para o outro”... [ ] “Sobre o bem-estar do homem 
como indivíduo e membro participante de uma sociedade, funda-se uma ética da atividade 
econômica. Expresso de outro modo, é pelo respeito à dignidade humana que deve mover- 
se toda a ordem econômica.334

O que leva a apontar que o princípio da função social da empresa, que 

extraído da Carta Magna, do capítulo da Ordem Econômica, no qual observa-se 

que o desenvolvimento da atividade econômica deve moldar-se pelo “princípio da 

dignidade humana”, eis que a propriedade decorrente do desenvolvimento da 

atividade econômica, da acumulação da riqueza deve ter como pressuposto o fato 

de que “o homem situa-se no início e fim de toda atividade econômica” e assim 

deve ser respeitado.

Segundo a autora, o espaço onde se desenvolve a atividade econômica é 

sólido campo para a plena realização do homem ou para sua frustração. Portanto, 

indispensável a presença de valores que prescrevem uma conduta ética na 

atividade produtiva, o que requer ações individuais com objetivos coletivos, 

evidenciando-se que é possível edificar para si e para o próximo.

334 DERANI, C. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 252.
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Portanto, o projeto da EdC, entre outras possibilidades vigentes, apresenta- 

se como um modelo que mais se aproxima da aplicação da função social da 

empresa, eis que contempla a humanização da economia.



129

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao encerrar um trabalho, depara-se com algumas certezas sobre o objeto 

escolhido e a impressão de que o caminho da ciência ao invés de afunilar-se, 

alarga-se em uma dimensão infinita, mostrando lacunas e possibilidades não 

analisadas. Experimentam-se sensações contraditórias, importando, porém, que 

luzes foram lançadas sobre o objeto trazendo contribuição científica.

Na sociedade contemporânea, a propriedade ocupa lugar de destaque no 

desencadeamento do fenômeno social e econômico, sendo considerada como fonte 

de riqueza e poder, visto que dela irradiam as mais diversas formas de relações. 

Por assim ser, o século XX foi marcado pelas primeiras reflexões que identificam na 

propriedade o elemento social. Na tentativa de harmonizar o social ao individual o 

cientista social, o Estado e a sociedade passam a investigar e reavaliar o conteúdo 

e reflexos da ordem econômica plasmada na Constituição, revisando, nesta 

cadência, a clássica concepção absolutista de propriedade que, paulatinamente, foi 

sendo superada a partir da teoria do abuso do direito, limitações negativas 

decorrentes do poder de polícia, prescrições positivas e obrigações.

Este estudo foi desenvolvido na tentativa de verificar a existência da função 

social da empresa como princípio constitucional. Nesse intuito, fez-se necessário 

adentrar na compreensão jurídica da propriedade privada e de seu percurso 

evolutivo, o qual revela as tendências da sociedade nas diferentes etapas da 

história. Constatou-se, que a propriedade superando um perfil nitidamente 

individualista e exclusivo, é hoje, impregnada pela tendência de valorização do 

social.

Conseqüentemente, o estudo da propriedade revela conteúdos e formas 

variadas, o que torna complexa a sua definição, sendo a empresa apenas uma de 

suas faces, referida por denominações diversas. Nesse propósito, há um número 

significativo de doutrinadores que buscam conceituar o fenômeno empresa sem 

chegar a um consenso, face o dinamismo que a envolve e impulsiona.

Ao que tudo indica, o conceito de empresa permanece sendo econômico, já 

que o direito não o tornou jurídico. Apresenta-se como complexa a elaboração de 

um conceito jurídico unitário e assim, dentre seus múltiplos aspectos, parece ser o



mais indicado, para fins de acomodação da função social, aquele que destaca seu 

aspecto funcional, dinâmico, englobando a atuação da propriedade nas relações 

jurídicas, econômicas e sociais. Nesse sentido no desenvolvimento desta pesquisa, 

elegemos o termo empresa como expressão da dinamização da atividade produtiva. 

Vale destacar que a organização econômica, quando colocada em movimento, deve 

e pode realizar uma função social.

Na função social da propriedade prevista no ordenamento constitucional 

encontra-se implicitamente contida a empresa, a qual possui comprovadamente 

uma função social. De maneira que a função social da propriedade passa a ostentar 

a condição de princípio constitucional, logo, a empresa que está contemplada pelo 

instituto da propriedade privada é afetada pelo mesmo princípio, o qual passa a 

regê-la.

A propriedade privada e sua função social se encontram inseridas no art. 

170 da Constituição Federal que trata da Ordem Econômica. A propriedade aí 

referida diz respeito aos bens de produção categorizados como os grandes 

responsáveis pela produção de riqueza, incidindo sobre os mesmos acentuado 

interesse social. Sendo atribuição da empresa a produção de riquezas é ela 

conseqüentemente atraída pelo princípio da propriedade privada e da função social. 

Importa destacar que o artigo referido enumera os princípios a serem obedecidos no 

desenvolvimento das atividades produtivas, encontrando-se aí inserida as empresas 

como a maior expressão do sistema capitalista. O vocábulo propriedade previsto no 

ordenamento constitucional apresenta-se como um preceito geral o qual se submete 

a uma função social. Nesse sentido, é possível afirmar que a função social atinge 

todas as propriedades alcançando assim a empresa.

Considera-se ainda de relevância na concepção da função social da 

propriedade a contribuição da doutrina social da Igreja Católica, cujos ensinamentos 

foram posteriormente recepcionados pelo Direito.

O constituinte de 1988 deixou claro que todo direito à propriedade está 

condicionado ao atendimento de sua função social, levando a crer que apenas a 

propriedade que atende a uma função social está albergada pela Constituição, 

como um direito, ou garantia fundamental.
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Comprovou-se no decorrer da pesquisa que o princípio da função social da 

empresa, emerge como um princípio constitucional extraído da função social da 

propriedade, diante da constatação de que a empresa é uma espécie de 

propriedade, e que desta decorre o princípio da função social, foram criadas as 

condições para a extração lógica do princípio constitucional da função social da 

empresa. Quanto à aplicação do referido princípio, entende-se ser possível a 

construção de uma interpretação que leve à sua auto-aplicabilidade.

Dessa forma, o princípio da função social da propriedade se caracteriza 

como guia norteador de toda norma que trate da matéria de propriedade, uma vez 

que o ordenamento constitucional não estabeleceu diferença entre a propriedade e 

a função social inseridas nos artigos 5° e 170 do texto do Estatuto Supremo.

Importa reconhecer que a empresa de médio e pequeno porte, pelo fato de 

manter-se em atividade e pagar seus tributos, oferecendo postos de trabalho a 

comunidade, já cumpre uma função social. Assim, aquelas empresas, que além de 

observarem as exigências legais impostas a todos, se lançam à serviço da 

comunidade, devem receber tratamento específico por parte do Estado e 

reconhecimento público de seu papel social.

Assim ao tempo em que se buscam esclarecimentos quanto a possibilidade 

de imediata aplicação do “princípio constitucional da função social da empresa” 

registra-se que a empresa vem sofrendo pressão da própria sociedade para que 

cumpra seu papel. Constata-se que o Estado não está a exigir a observância do 

princípio, mas esta cobrança emerge da própria sociedade. Observou-se que a 

atuação social de inúmeras empresas apresenta-se como uma opção voluntária 

assumida pelo titular da propriedade.

Contudo a atribuição de uma função social às empresas nascidas em berço 

capitalista é núcleo de críticas, eis que assumem ao lado do Estado, 

responsabilidades antes ignoradas.

Persistem, contudo, algumas dúvidas quanto à sua imediata aplicabilidade, 

eis que em relação à efetividade das normas contidas no artigo 170 -  do capítulo da 

ordem econômica e financeira não se chegou a um consenso. Contudo é inegável 

que o direito, através de seus princípios, lança uma ética econômica geral e 

vinculante: a atividade econômica deve, obrigatoriamente, obedecer aos princípios
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declarados no texto constitucional brasileiro. Nesse sentido, a realidade comprova 

que a realização desse princípio não depende exclusivamente da implementação de 

políticas públicas capazes de inserir o planejamento na atividade econômica, 

dependem de proprietários conscientes de que a busca pela realização de uma 

sociedade solidária e justa, é tarefa acessível a muitos, o que requer a renovação 

da empresa em uma essência e o redimensionamento de uma estrutura cultural.

Constata-se que a função social da propriedade é assimilada como um dos 

principais fundamentos das empresas de Economia de Comunhão que apresentam- 

se como protagonistas de um novo agir econômico. Essas empresas evidenciam 

uma nova postura do empresário, onde o titular da propriedade assume 

voluntariamente responsabilidades sociais, estabelecendo uma nova forma de 

relacionamento com a comunidade, respondendo a um apelo social nascido em 

berço capitalista. Isso leva a assertiva de que essas empresas e outras que se 

enquadrem na mesma categoria devem ser detentoras do protesto público de 

reconhecimento, por cumprirem o princípio constitucional da função social da 

propriedade, merecendo, portanto, atenção especial por parte dos poderes 

constituídos, que devem estimular sua preservação no mercado, eis que passam a 

ser objeto de interesse social. O exame dessa realidade demonstra que o princípio 

da função social já vem sendo voluntariamente recepcionado pelo empresário, 

orientando assim a atividade econômica organizada.

Dessa forma, as empresas que comprovadamente cumprem uma função 

social, mediante a adoção de uma nova postura no “mundo dos negócios” devem 

receber tratamento diferenciado por parte do legislador, que incentivando esse 

“novo agir econômico”, abrirá também espaço para o reconhecimento de uma nova 

cultura econômica. De maneira que ao mesmo tempo em que se respeitam os 

direitos do proprietário, conjuga-se uma resposta à comunidade em que está 

inserida a empresa, impingindo racionalidade ao exercício da atividade produtiva 

mediante a produção de vantagens coletivas.

O legislador social deve estar inserido na realidade histórica de seu tempo, 

de modo que novos preceitos, novas práticas e, conseqüentemente, interpretações 

inovadoras possam emergir de um verdadeiro estado de exigência social. É
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essencial que as empresas atuem além dos fins econômicos, por serem entidades 

sociais que irradiam relações jurídicas de toda natureza pela sociedade.

O operário do Direito deverá, ao aplicar ou interpretar a norma jurídica, 

considerar o seu destinatário, ou seja, para quem foi a norma criada: a sociedade, 

não se afastando dos referenciais perseguidos por esta sociedade, na medida em 

que os valores eleitos, se autênticos, garantem a realização dos desejos prementes 

do homem, sem excluir o direito individual, mas convivendo este com interesses 

sociais relevantes.

Ao tempo em que se admite seja possível a construção de uma 

interpretação que leve à auto-aplicabilidade do princípio constitucional, registramos 

que para que o princípio reconhecido da Função Social da Empresa não passe de 

retórica, é que o legislador deverá criar as condições para seu efetivo exercício, 

seja incentivando ou premiando sua observância voluntária por parte dos 

empresários, seja efetivamente criando normas que conduzam à sua observância 

de forma compulsória, sem comprometer o regime capitalista e a iniciativa privada.

É prudente destacar que referido princípio ao estabelecer novos rumos à 

atividade econômica, não deverá ser interpretado de forma a gerar maiores 

obrigações aos empresários, que em verdade já se encontram sobrecarregados com 

o cumprimento da legislação fiscal, tributária e trabalhista. Ao quanto parece, o 

Estado só deverá intervir, legislando, para através de normas incentivar e prestigiar 

aqueles “homens de boa vontade”, os quais voluntariamente procuram dar vida ao 

princípio da função social da empresa.
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ESPRI S/A 

EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E PROJETOS INDUSTRIAIS

Companhia de capital aberto que administra e promove o desenvolvimento 

de pequenas e médias empresas instaladas no centro industrial experimental da 

cidade de Vargem Grande Paulista - SP, denominado de Pólo Empresarial Spartaco 

onde encontram-se estabelecidas algumas empresas adeptas do projeto da 
Economia de Comunhão.



ESPRI S/A Envie este cartão para:
MPREENDiMENTOS, SERVIÇOS E PROJETOS INDUSTRIAIS I

,48

Objetivo: Prom over 
o desenvolvimento de em presas 
alicerçadas na valorização  
do potencial hum ano, 
num  contexto de liberdade  
e participação, dentro do espírito  
de Econom ia de Com unhão.

ESPRI S/A
Endereço para  correspondência:
Caixa Postal 265
06730-970 -  Vargem Grande Paulista -  SP
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ESPRI S/A
MPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E PROJETOS INDUSTRIAIS
ÓLO EMPRESARIAL SPARTACO
st rada de Agua Espraiada, s/n
6720-000 - Cotia - SP
ane/Fax: (Oxxl 1 )46 11 .0799
>pri@espri.com.br
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Economia 
de Comunhão

uma exigencia 
do nosso tempo

Ao contrário da economia consum ista, baseada na cu ltu ra  do ter, 
a Economia de Comunhão é baseada na cu ltura da partilha.
Isto pode parecer difícil, árduo, heróico.
Mas não é assim, porque o homem,
criado à imagem de Deus, que é Amor,
encontra a  sua realização justam ente no amor, na partilha.
Esta exigência reside no mais íntimo do seu ser, 
quer ele tenha fé ou não.
É nesta constatação, com provada pela nossa experiência, 
que está a esperança de uma difusão universal 
da Economia de Comunhão.

Chiara Lubich

RO TO GIN E
ROTOMOLDAGEM DE PLÁSTICOS LTDA

Quero ser um acionista da ESPRI S/A

uardo informações e o boletim de subscrição de ações
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Você já é acionista?

Não perca este encontro 
marcado com a h is tó r ia !

Com mais de 3 mil acionistas, 
a ESPRI possibilita 
a participação de todos 
os que desejam investir 
no desenvolvimento 
da Economia de Comunhão.
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Editorial_______

EB3EB3SI
E talvez a primeira vez que nos coi 

Jmimstrativo, demos continuidade aos 
rofunda experiência de unidade.

diretamente. 'Nestes meses, desde a última assembléia, na qual foi eleito o novo conselho 
no Pólo Spartaco, como relatamos neste noticiário e, acima de tudo, procuramos realizar uma

N o  mundo atual, vivemos momentos es| 
uros, fronteiras e limites, tanto geográficos

iS, de verdadeiras transformações em relação à qualidade de vida. O  ritmo é inédito, derrubando 
ideológicos. A o  mesmo tempo, talvez nunca como hoje sentimos os efeitos devastadores do 

joísmo e dos interesses pessoais ou de grupo , quando estes prevalecem nas relações políticas, sociais, comerciais e de trabalho

Todos ansiamos pela P A Z  duradoura, fruto da fraternidade e da iustíça.

Como membros da ESPRI S .A ., devemos nos posicionar de forma dara e aberta em relação ao mundo, empenhando-nos para completar o 
ólo Spartaco e fazer resplandecer sua luz, testemunho do que a cultura da partilha é capaz de construir e já começa a servir de modelo para muitos

O  que propomos, então, ao iniciar este novo perfcdo de trabalhe?

A  ESPRI e as empresas do Pólo Spartaco não se destinam a obter o máximo de lucro e de produtividade, mas sim otimizá-lo, dentro dos 
rincípios da EdC e mantendo a visão da finalidade que se propõem. Desejamos gerenciá-la como um verdadeiro sistema social, buscando o 
quilíbrio e a harmonia de todos os aspectos. Nosso objetivo é adotar uma estratégia de integração, atuando como parte de um organismo maior, 
mto em nível local, como mundial e isso pode se realizar unicamente através da comunhão.

Para que a ESPRI realize sua vocação e dê uma contribuição efetiva no processo de estruturação da EdC, devemos posicioná-la no ‘ cenário 
lobal” , de acordo com a conjuntura mundial, e procurar desenvolvê-la na direção das tendências mundiais, mantendo vivo e operante o amor 
icíproco, tanto internamente quanto entre as empresas. A  comunhão será capaz de gerar equipes de trabalho, grupos autônomos, alianças, 
arcerias, e contribuirá para a estruturação e direcionamento das empresas da EdC para a meta comum.

È nossa convicção que a ESPRI poderá atuar da melhor forma a idéia de Chiara Lubich, pobres e pequenos, mas m uitosconcretizando a 
ida através de sua estrutura organizacional e despertando em muitos o interesse pelo ’ M undo Unido . Um novo estágio de evolução social se 
esencadeará e a sociedade como um todo será beneficiada, conduzindo a humanidade para sua finalidade última: a “ Unidade".

A  n  d  a  m  e  n T o  d o s

trabalhosno P o l o
S p a r t a c o

Queremos aproveitar este espaço do nosso Espri Notícias para mantê-los informados a 

respeito de nossa administração, das subscrições de ações, onde e como estão sendo 

aplicados estes recursos

A  direton» d« KNE, fabricante dos produtos Rotogine, solicitou da ESPRI a duplicação 

do galpão que ocupa, tendo em vista as necessidades geradas pelo desenvolvimento da 

f j q  A  L  P  A  (. ) • empresa. Em março deste ano demos início è expensão. Até o momento foram aplicados nassa
obra RS 9 0 .6 9 0 ,3 6 , sendo previsto ainda, para concluir a primeira fase do pro|eto, mais 

RS 6 0 .0 0 0 ,0 0  aproximadamente.

AfcLPLIAÇAO
' A L P A O d a
ROTOGINE
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.mpiantado no poro 
sfema de testamento

agua ‘Tc* O

Lttna OK
pura

P S r -■::i

ESTAÇAO TRATAMENT 
SISTEMA DE CO

O  controle sistemático de qualidade da è' 
indicou a necessidade urgente de instalação de 

devido ao arraste de grande quantidade de ferro^Bfcesse mori'.-, 

primeiro poço, já com vários anos de utilização, p r e c is o ^ ^ ^ ^ l^ ^ H B l 
uma solução fosse encontrada.

Após estudos e análises junto a especialistas, t a n té ^ ^ ^ ^ H  
artesianos como em tratamento de água para distribuição iram defir 
processo e a estrutura necessários para o tratamento da" 
momento foi gasto o valor de R $ 58 .2 2 0 ,1 6

Além disso uma das empresas do pólo superou a área ci 
7 50 ma, foi exigida a instalação de um sistema de hidrantes 
incêndio. Entre as várias possíveis soluções, decidiu-se instalar u! 
que, numa primeira etapa atende a exigência imediata desta 

quando concluído, atenderá a todas as empresas instaladas no Pó lo lo qu* 
dará mais segurança a todo o Pólo.

Foi elaborado um projeto arquitetônico no qual os vários blócos 
reservatórios, casas de máquinas e sala de tratamento, formam um conipiexo 
único, que favorece a execução e reduz os custos de construção do hidre^Ü’ 
e do sistema de tratamento de água. A té o momento foram gastos cerca cie 
R$ 50 0 0 0 ,0 0 .

Pólo

Esses dois projetos: sistema de tratamento de água e anti- 
incêndio serão concluídos em dezembro de 2001 e a expansão do 
gaipáo da KNE, até janeiro de 2 002 .

Para agilizar os trabnlhos de administração da Espn, adquirimos um 
novo computador no valor de R$ 2 .0 0 0 ,0 0  e fizemos uma 
pequena expansão no atual escritório, construindo uma sala 
destinada aos trabalhos técnicos, com um gasto de RS 5 .0 0 0 ,0 0 , 
aproximadamenr.-

De acordo com nosso planejamento, nos primeiros meses deste 
ano, iniciamos a devolução do empréstimo realizado por ocasião da 
construção do 6o gabão, pagamento esse que precisou ser 
interrompido para dar prioridade á construção do sistema de 
tratamento de água e anti-incêndio Em novembro, para que 
nenhuma das obras fossem interrompidas, recebemos outros 
empmstimos no valor de R$ 6 3 .0 0 0 ,0 0 . Mas, Deus não se deixa 
vencer em generosidade! Chegou também a providência: a 
acionista credora do empréstimo anterior, do qual havíamos 
interrompido os pagamentos, resolveu transformar o saldo daquela 
dívida, no valor deRS 4 5 .0 0 0 ,0 0 , em subscrição de ações.

O  Pólo Spartaco tem atraído a atenção de inúmeros visitantes, alguns 
para constatar a veracidade da experiência ali vivenciada dentro dos 
princípios da EdC, outros para estudá-la e alguns para buscar inspiração e 

modelo para colocar em prática seus ideais de justiça e fraternidade.

Stefano Zamagni, professor de economia na Universidade de 
Bolonha, Itália, e consultor do Vaticano para assuntos econômicos, durante 
uma sua visita à Mariápolis Ginetta, visitou também o Pólo e, em entrevista 
da revista Cidade Nova, n°10, outubro de 2 0 0 1 , dedarou: “O  Pólo 
Spartaco representa um forte estímulo para outras experiências no campo 
econômico. Nós sabemos o quanto os estímulos são importantes, são o 
aspecto bom da competição. A  palavra competição vem do latim cum 
pelere, isto é, buscar juntos o mesmo objetivo, Neste sentido é muito 
importante ter alguém que abra caminhos e que impulsione os outros a segui- 
lo". N o livro de presenças, deixou registrado:

A  experiência do Pólo Spartaco é um verdadeiro escândalo" para o 
modo de pensar comum e principalmente para a ciência econômica

Demonstrar com os (atos, que é possível conjugar eficiência com 
eficácia, isto é, com a completa realização do humano, é um 
desafio, tanto prático quanto profético, que o Movimento dos 
Focolares conseguiu vencer. Faço votos sinceros de que esta 

demonstração possa se estender e ser compreendida também por 

todos aqueles que continuam a dividir coração e inteligência.

Com gratidão sincera por este testemunho notável e com a simpatia 
de sempre, Stefano Zamagni

'24 de agosto de 2 0 0 1

N o início do ano, presentes na Mariápolis Ginetta para a 
Escola de Famílias Novas, Danilo e Anna Maria foram conhecer o 
Pólo Spartaco e deixaram sua impressão: “ Imaginamos quantas 
bênçãos Spartaco atrai para este Pólo. Realizou-se o seu sonho de 

uma economia nova, encarnada por vocês. Com todo o coração, 
votos de sucesso para o futuro!

Anna Maria e Danilo Zanzucchi. 24.01.01.

Visita ntes

Conduindo, até o final do ano, precisaremos ainda de 

recursos extras no valor de R$ 3 0 .0 0 0 ,0 0  que programamos 

pagar no ano 2 0 0 2 , juntamente com os R$ 6 3 .0 0 0 ,0 0  já 

tomados em empréstimo.



Lalla Lucarini, esposa de Spartaco, que deu o nome ao nosso Pólo, 
esteve mais uma vez visitando nossas instalações Escreveu: “ Como você é vivo, 
meu Spartaco, aqui no Pólo. Tenho que me esforçar para estar à sua altura no 
seguimento de Chiara. Ajude-me quando tropeço e o pé não é tão veloz. O  
que importa é estar a seu lado também aqui, no “ seu" Pólo. (01. OJ. OI)“ .

Logo após a Escola de EdC realizada em Roma, Castelgandolfo, no inído 
de maio deste ano, alguns argentinos, ao voltar, quiseram visitar a Mariápolis 
Ginetta e conhecer o Pólo Spartaco: “ Hoje constatamos que o anúncio de 
Chiara é uma realidade. Obrigado por nos comunicar determinação, 
entusiasmo e audádall", deixaram registrado no livro em 11.04.01.

Posteriormente vieram outros dois grupos da Argentina, com o intuito de 
conhecer melhor tanto a ESPRI, quanto as empresas aqui instaladas, a história e 
a constituição. O  objetivo era realizar uma verdadeira comunhão que possibilite 
a retomada da construção do Pólo da Mariápolis Andrea, 0 'H igg ins.

Três jovens italianos, Eva, André, Mirella, que estudam o projeto da 
sociedade que deverá construir o Pólo de Loppiano, e Danilo, que 
pesquisava para sua tese, passaram quase um mês na Mariápolis Ginetta para

entrevistar e conhecer "por dentro” a ESPRI e as empresas da EdC, com o 
objetivo de levar elementos para a organização da S .A . que deverá edificar o 
Pólo de Loppiano

152
Estou perplexo, surpreso. Estou feliz Foi um dia especial em minha vida e 

senti que aqui está tudo aquilo que esperamos para a Humanidade: igualdade, 
solidariedade, justiça, paz e amor. Quero colaborar e me comprometer com 
esse novo mundo. Obrigado Senhor Stilmtlor íchuriyéh. Jvp. Estadual

' Sinto com firmeza que estamos diante de um novo e promissor modelo de 

comunhão de vida para a nação brasileira. Que o “sócio invisível" abençoe e 
direcione isso também' José Anumb Caldini Ovspa dq i Estadiuil

“ Hoje saio daqui convencido que conheci a revolução do milênio: 
Economia de Comunhão" Tonico Ramos

“ Desejo manifestar a minha mais viva admiração por aquilo que estão 
realizando. Espero ter logo outra oportunidade de reencontrá-los pata 
procurar identificar algumas formas de colaboração em áreas de interesse 

comum. Obrigado . Cónetd GeraI da Itália em São Pauto

y  <■— . ,  V. C H I A R A  L U  B I  CH
A  lei evangélica é verdadeira, a construção deve ser edificada sobre a rocha, as raizes devem ser profundes e, neste sentido, o sofrimento e es 

dificuldades de todo o tipo têm um papel insubstituível.

Chiara Lubicb, ao tomar conhecimento de um momento difícil vivido pelas empresas do Pólo, enviou a seguinte mensagem:
So hoje fiquei sabendo do que aconteceu.
“ Se o grão de trigo não morre...”

Estas foram as palavras de Jesus que logo vieram á minha mente enquanto lia, comovida, a experiência de 14 de setembro, o dia da Exaltação da 
Santa Cruz. Sim, porque o Pólo Spartaco é o magniiico grão de trigo evangélico que, com seu sofrimento contribui para o nascimento de outros 
Pólos no mundo, como o atual em Loppiano, Itália, o Pólo Lionello
Mas, também nesta circunstância o Ideal triunfou. Voccs souberam amar, souberam perdoar... e certamente a atitude de vocês tocou seus 
agressores. E o grande Acionista, silencioso mas presente, não deixará de fazer a sua parte, por meio da Providência.
Agradeço-lhes, caríssimos Armando, Roseli, Maria do Carmo, Augusto, Ercilia, François e todos, por tudo o que vocês fazem, por aquilo que são, 
em nome de Maria, Condutora desta Obra para a qual vocês estão doando a vida.

Com todo o coração,

(5^,1 &K

Neste ano, o valor de subscrições de ações chegou a uma média 
de R$ 1 6 .4 0 5 ,0 0  ao mês, perfazendo um total um total de 
R$ 1 6 4 .0 4 5 ,6 5  até outubro, portanto, bem abaixo da média de 
subscrições de ações atingida no ano passado, que foi de
R$ 1 9 .4 1 8 ,0 0 .

“ No ano passado subscrevi as ações graças a parte da rescisão de 
meu contrato de trabalho... Em dezembro, pouco antes do Natal, recebi 
um telefonema do IBGE convocando-me para integrar o quadro de 
pesquisadores para o qual tinha me classificado num processo seletivo. 
Assinei o contrato no dia 10 de janeiro. Rquei muito feliz pois assim 
posso continuar subscrevendo as ações. Como você percebeu, começo a 
partir de fevereiro, com 2 0 ,0 0  e depois normalizo para 5 0 ,0 0 , pelo 
menos por 2 anos “ (Leda Guz, Salvador, Bahia).

Aproveito a oportunidade para dizer o quanto fico feliz por 
conseguir superar todos os desafios da atual situação econômico- 
financeira que atravessamos e perseverar na modesta contribuição mensal, 
que é a forma de me sentir inserida nesse grande projeto do céu que a 
terra tem a missão de executar Nessa proposta de “ inundações“ , que

Chiara agora nos apresenta, todos nós temos um papel insubstituível no 
lugar e na posição social que cada um ocupa. Entretanto, sinto que a EdC 
é chamada a lançar seus braços no setor mais difícil, pela própria natureza 
das relações econômicas, eivadas de explícito materialismo. 
Porém,querolembrar aos que fazem parte da ESPRI e aos pioneiros do 
Pólo Spartaco que vocês estão aí sustentados por muitas orações que 
vivificam e atualizam as graças especiais destinadas a todos vocês. Na 
minha integral confiança no trabalho que realizam" (Maria Piedade ftiiva, 
João Pessoa, Paraíba).

“Aproveitamos para agradecer pelas notícias que sempre chegam até 
nós sobre essa maravilhosa manifestação do Carisma que é a EdC, através 
da ESPRI' (Ricardo Zugno, Florianópolis, Santa Catarina).

"Envio a vocês a folha preenchida e assinada da aplicação feita. Sem 
mais, muitas felicidades nesse empreendimento da unidade (José 
Gonzatto, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul).

Rara facilitar o contato com a ESPRI e efetivar as subscrições de 
ações, várias pessoas se dispuseram a dedicar parte de seu tempo e têm 
procuração para realizar tal trabalho. Pensamos que a publicação de seus 
nomes poderá ser útil ao caríssimo acionista ou outra pessoa que se 
interessar em aderir ao nosso trabalho, (veja listagem na página 4)



A N E X O  II

ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA ESPRI S/A

Através do Estatuto Social da sociedade anônima Espri S/A toma-se 

conhecimento de seu objetivo social caracterizado pela participação imobiliária, 

empreendimentos e serviços de assessoria em projetos industriais.
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ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Denominação, sede, fins e duração

Art. 1® - A ESPRI S.A. - sociedade anônima constituída por Instru- 
/mento de tranformação de sociedade limitada - reger-se-á pelo disposto nes
te Estatuto Social e na legislação em vigor.

Art. 2® - A sociedade terá sede à Rua Hungria 664, sala 13 - Bairro 
Jardim Europa - na Capital do Estado de São Paulo.

Parágrafo único - Mediante deliberação da Diretoria, à sociedade po
de abrir, mudar ou fechar filiais, escritórios ou representações, no país ou no 
exterior, observadas as formalidades legais.

Art. 3® - A sociedade tem por objetivo social empreendimentos e parti
cipação imobiliária por conta própria, assessoria em projetos de desenvolvi
mento empresarial, aplicações de engenharia consultiva, serviços de con
sultoria administrativa as empresas e intermediação de negocios no ramo da 
industria textil entre outros, dentro do território nacional e no exterior, po
dendo ainda participar de outras sociedades.

Parágrafo prim eiro - De acordo com a lei, as atividades da sociedade 
relacioriadas com o ramo de engenharia e arquitetura, serão confiadas a um 
ou mais profissionais habilitados legalmente, ficando a cargo destes toda e 
qualquer função de natureza técnica, que será exercida com autonomia ab
soluta.

Parágrafo segundo - a sociedade foi criada especialmente para pro
mover o desenvolvimento de pequenas e medias empresas cujo espirito em
preendedor seja alicerçado na valorização do potencial humano, num con
texto de liberdade e participação.

Artigo 4® - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

1
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CAPÍTULO II
Do capital e das ações

Art. 5a - O capital autorizado da sociedade é de CR$ 200.000.000,00 
(duzentos milhões de cruzeiros reais), dividido em dois milhões de ações sem 
valor nominal, â saber:

a) - 680.000 ações ordinárias ou comuns, nominativas;
b) - 1.320.000 ações preferenciais nominativas.

Art. 6a - As ações, cautelas e títulos múltiplos emitidos pela sociedade, 
serão assinados por dois diretores.

Art. 7a - Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas 
deliberações das Assembléias Gerais.

Art. 8a - As ações preferenciais, não têm direito a voto. A tais ações se
rão conferidos determinados direitos no presente Estatuto.

Art. 9® - As ações preferenciais possuem os seguintes direitos:
a) - dividendo mínimo, não cumulativo de 6% (seis por cento) ao ano;
b) - participação em igualdade de condições com as ações ordinárias re

lativamente aos dividendos superiores à percentagem fixada na letra na" su
pra, que àquelas últimas vierem a ser atribuídos;

c) - prioridade no reembolso do capital, no caso de dissolução da socie
dade;

d) - participação proporcional nos aumentos de capital sem quaisquer 
restrições, em igualdade de condições, com as ações ordinárias.

Art. 10a - É assegurado aos acionistas portadores de ações ordinárias o 
direito de preferência para aquisição das ações ordinárias e preferenciais da 
sociedade, que não poderão ser transferidas a terceiros, no todo ou em parte, 
se os demais acionistas, proporcionalmente às ações por eles possuídas, op
tarem pela sua aquisição, em igualdade de condições, devendo se observar 
as seguintes normas:

2



156

a) - se a alienação for de ações ordinárias a preferência será dada em 
primeiro lugar aos acionistas ordinários e apenas as sobras serão oferecidas 
aos preferenciais;

b) - se a alienação for de ações preferenciais, a preferência será dada 
também em primeiro lugar aos acionistas ordinários e apeifãs as sobras se
rão oferecidas aos acionistas preferenciais;

c) - a preferência verificar-se-á sempre ein igualdade de condições com 
a melhor oferta recebida pelo proponente de venda;

d) - o proponente deverá dar ciência disso, por carta registrada, ao 
Presidente da sociedade comunicando, se for o caso, o nome do comprador e 
o valor oferecido. O Presidente deverá verificar a possibilidade de compra da 
parte dos demais acionistas, obedecendo ao disposto nas letras "a" e "b" des
ta cláusula, dando comunicação ao proponente num prazo de 60 dias. No ca
so de falta de resposta afirmativa da parte do Presidente o proponente ficará 
livre de proceder à venda nas condições comunicadas, desde que o faça nos 
30 (trinta) dias seguintes.

Art. IIa - As ações do capital autorizado, serão emitidas por delibera
ção do Conselho de Administração da sociedade, observadas as disposições 
legais a respeito.

Parágrafo 1 - 0  preço de colocação das ações do capital autorizado, 
bem como as condições e prazo de sua integralização, serão fixados pelo Con
selho de Administração da Sociedade, ouvida a Diretoria e o Conselho Fis
cal, não podendo o preço de colocação ser inferior ao valor nominal das 
ações, quando estabelecido.

Parágrafo 2 - Aos acionistas é assegurado o direito de preferência pa
ra subscrição das ações a serem emitidas até o limite autorizado neste Esta
tuto. Esse direito de preferência deverá ser exercido proporcionalmente ao 
número e ao tipo de ações possuídas na oportunidade, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias contados da data da publicação da ata da Reunião do Conselho 
de Administração que houver deliberado sobre a emissão das ações.

Q
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CAPÍTULO r a

Administração

Art. 12a - A administração da sociedade compete ao Conselho de Ad
ministração e à Diretoria. A substituição e término da gestão dos Conse
lheiros e Diretores se regulam pelo disposto neste estatuto e na lei.

Art. 13a - O Conselho de Administração da sociedade compor-se-á de 
6 (seis) membros eleitos pela Assembléia Geral por período de 3 (três) anos, 
permitida a reeleição.

Parágrafo 1 - 0  Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de 
Administração serão designados pela Assembléia Geral que eleger os mem
bros do Conselho, pelo voto da maioria dos presentes, entre os membros elei
tos.

Parágrafo 2 - 0  Conselho reunir-se-á obrigatoriamente uma vez por 
semestre e sempre que convocado pelo seu presidente ou, na ausência deste, 
pelo seu vice-presidente, ou ainda por solicitação de três conselheiros; a con
vocação será feita através de carta registrada, telegrama ou fac-simile diri
gida a cada um dos membros, com três dias de antecedência. Considera-se 
feita a convocação se o membro estiver presente à reunião.

Parágrafo 3 - As reuniões do Conselho de Administração serão presi
didas pelo seu Presidente ou, na ausência deste, pelo seu Vice-Presidente. O 
conselheiro pode fazer-se representar por outro conselheiro, através de pro
curação, ou, tendo tomado conhecimento prévio da ordem do dia, votar por 
carta, fac-simile ou telegrama.

Parágrafo 4 - As deliberações serão tomadas pela maioria dos mem
bros eleitos, cabendo ao Presidente o voto de qualidade, no caso de empate.

Parágrafo 5 - Quando não são Conselheiros, os membros da Diretoria 
podem comparecer às reuniões do Conselho, com direito de voz.

■Parágrafo 6 - Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, as
sinada por todos os membros presentes.

4
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Parágrafo 7 - A assinatura da maioria dos membros do Conselho, em 
documento que deva produzir efeitos em relação a terceiros, tem valor de de
cisão tomada etn reunião.

Parágrafo 8 - Em caso de ausência e impedimento temporários, o Pre
sidente do Conselho de Administração será substituído pelo Vice-Pçesidente. 
Os outros Conselheiros, nas mesmas hipóteses, terão as suas funções acu
muladas pelos demais membros do Conselho.

Art. 14fi - Ao Conselho de Administração compete:
I - fixar a orientação dos negócios da sociedade;
II - eleger e destituir os Diretores da sociedade, bem como designar 

seus substitutos eventuais;
Hl- fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os li

vros e papéis da sociedade; solicitar informações sobre contratos celebrados 
ou em via de celebração, bem como a respeito de qualquer outro ato que te
nha sido praticado, ou esteja para ser praticado pelos diretores;

IV - manifestar-se por escrito sobre as contas da Diretoria;
V - deliberar sobre a emissão de ações dentro do limite autorizado pelo 

Estatuto Social, estipulando o preço de colocação dessas ações, bem como as 
condições e prazo de sua integralização observado o disposto a respeito neste 
estatuto; 7

VI - escolher e destituir os auditores independentes; x
VII - emitir pareceres sobre propostas da Diretoria a serem submetidas 

à Assembléia Geral.

Art. 15fl - A Diretoria compõe-se de 4 (quatro) Diretores, acionistas ou 
não, residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração por prazo de 
3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor Técnico, um Diretor 
Financeiro, um Diretor Ad 'ínistrativo e um Diretor Adjunto.

Parágrafo 1 - Até uma terça parte dos membros do Conselho de Admi
nistração poderá ser eleita para cargos de Diretores.

Parágrafo 2 - Os Diretores atuarão independentemente de caução.

5
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Parágrafo 3 - Os Diretores após o decurso dos respectivos mandatos, 
permanecerão em seus cargos até a posse da nova Diretoria.

Art. 16a - Compete aos Diretores praticar os atos de administração da 
sociedade, assinar contratos, assumir obrigações e compromissos, emitir, en- 
dossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, bem como, 
abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito e ainda, 
representar a sociedade em Juízo e fora dele.

Parágrafo 1 - Todos os papéis, contratos, documentos e escrituras que 
envolvam responsabilidade financeira para a sociedade, serão assinados:

a) - pelos diretores individualmente, dentro dos limites fixados pelo 
Conselho de Administarção.

b) - por dois procuradores da sociedade com poderes específicos.
Parágrafo 2 - Os Diretores da sociedade, com autorização do Conse

lho de Administraçõo, poderão alienar ou onerar bens imóveis da sociedade.
Parágrafo 3 - Dois Diretores da sociedade, agindo em conjunto, pode

rão contrair empréstimos mediante garantia de penhor cedular de duplica
tas ou penhor mercantil.

Parágrafo 4 - Poderão ser nomeados procuradores em nome da socie
dade para a prática dos atos que forem mencionados no mandato, que deve
rá ser assinado por dois Diretores, em conjunto, e - com exceção dos atos pa
ra fins judiciais.- terão prazo de validade determinado, não podendo exceder 
a um ano. O substabelecimento das procurações Had negotia" será vedado.

Art. 17a - Qualquer Diretor ou procurador constituído em nome da so
ciedade, poderá isoladamente representá-la, perante repartições públicas,

V

federais, estaduais ou municipais, autarquias, Justiça do Trabalho e compa
nhias concessionárias de serviços públicos, aí requerendo o que se fizer ne
cessário.

Art. 18a - Os Diretores distibuirão entre si os encargos da administra
ção da sociedade.

6
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Parágrafo único - No caso de se verificar vaga na diretoria ou impe
dimento temporário de um dos Diretores, as suas funções serão acumuladas 
por outro até a primeira reunião do Conselho de Administração que então 
elegerá o substituto pelo tempo que faltar para completar o mandato do sub
stituído.

CAPÍTULO IV
Da Assembleia Geral

Art. 19a - A Assembléia Geral reune-se ordinariamente, uma vez por 
ano, dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício so
cial, para deliberãr sobre a matéria que lhe é conferida por lei e, extraordi
nariamente, quando convocada pelo Conselho de Administração e nos casos 
estabelecidos em le i

Art. - 20“ - A Assembléia é presidida pelo Presidente ou pelo Vice-Pre
sidente do Conselho de Administração, que convidará um dos presentes pa
ra servir como secretário. Não estando presentes nem um nem outro, os 
acionistas presentes indicarão quem a presida. A prova de qualidade de 
acionista e a sua representação na assembléia, regem-se pelo disposto na lei.

Art. 21“ - As deliberações serão tomadas por maioria dos votos 
presentes observadas as restrições estabelecidas pela lei.

CAPÍTULO V
Do Conselho Fiscal

Art. 22“ - O Conselho Fiscal compõe-se de três membros e igual' núm
ero de suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, tendo a qualificação, resi
dência, atribuições e prazo de duração de. mandato previstos em lei.

7



161

CAPÍTULO VI
Do Exercido Social e Distribuição de lucros

Art. 23a - O exercício social começa em 01 de janeiro de cada ano e ter
mina em 31 de dezembro do mesmo ano, elaborando-se no final dele, as de
monstrações financeiras correspondentes.

Parágrafo 1 - A Diretoria poderá proceder ao levantamento de balan
ços relativos a períodos menores, com o fim de distribuir dividendos inter
mediários, observados os requisitos legais.

Parágrafo 2 - A Diretoria pode declarar dividendos intermediários à 
conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço anual ou semestral.

Art. 24a - O lucro líquido será o resultado do exercício após a dedução 
de prejuízos acumulados e da provisão para imposto de renda, e terá a desti- 
nação que lhe der a Assembléia Geral ordinária, depois de dele deduzidas 
sucessivamente as seguintes parcelas:

a) - 5% (cinco por cento) do lucro, para constituição de reserva legal até 
o limite fixado pela lei;

b) - a importância suficiente para o pagamento do dividendo mínimo 
previsto no item, "a" do artigo 9a deste Estatuto Social;

i
c) - importância suficiente para que seja distribuído um dividendo 

obrigatório correspondente a 1% (hum por cento) do lucro líquido.

CAPÍTULO  v n
Disposições Finais

Art. 25a - A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, compe
tindo a Assembléia Geral estabelecer o modo de liquidação, bem como o li
quidante.

Art. 26a - Aplicam-se aos casos omissos ou duvidosos as disposições le
gais vigentes.

8
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CAPÍTULOVII
Disposições transitórias.

Art. 27a - Em consequência da transformação em Sociedade Anônima, 
ficam eleitos para:

1) o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, com mandato até a 
Assembléia Geral Ordinária de 1996, os sehnores: PRESIDENTE: 
Francisco Ignácio Brandi Prado, auditor, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Av. Aratans, 650 - apto 83 - São Paulo - SP, portador da 
Cédula de Identidade RG n® 2360505, inscrito no CPF/MF sob o nB 
107139568-87; VICE-PRESIDENTE: Ricardo Caiuby de Faria, 
brasileiro, engenheiro agrônomo, casado, residente e domiciliado na Praça 
José Bonifácio, 799 - 4fi andar - Piracicaba - SP, portador da Cédula de 
Identidade RG n® 2602019, inscrito no CPF/MF sob o n® 015976718-00; 
CONSELHEIROS: H enrique Leibholz, brasileiro, engenheiro mecânico, 
casado, residente e domiciliado a Rua Albania, 335 - Jardim Elite - 
Piracicaba - SP, portador da Cédula de Identidade n& 3595319, inscrito no 
CPF/MF sob q_.il® 184744038-04; Maria Auxiliadora da Cruz Freire, 
brasileira, economiaria, solteira, residente e domiciliada a Rua Recife, conj. 
Murici - Q - D -̂ casa 25 Parque Dez - Manaus - AM, portadora da Cédula 
de Identidade n® 162152, inscrita no CFEi/MF sob o n® 025526392-91; Paulo 
Bezerra Sobral, brasileiro, comerciante, casado, residente e domiciliado a 
Rua José Cipriano da Silva, 516 - Bairro Rio Doce - Olinda - PE, portador da 
Cédula de Identidade n® 2222829 SSP AL, inscrito no CPF/MF sob o n®

t

014334234-72; Armando Tortelli, brasileiro, empresário, casado, residente 
e domiciliado a Rua Curupaitis, 1807 - Curitiba - PR, portador da Cédula de 
Identidade n® 1975846, inscrito no CPF/MF sob o n® 301966479-91;

2) o CONSELHO FISCAL, os senhores: Ivonete Costa Aguiar, 
brasileira, contadora, solteira, residente e domiciliada a Rua QNP14 - conj. 
V - casa 45 - Taguatinga - DF, portadora da Cédula de Identidade n® 216019 
SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o n® 152245203-63; Dimas de Marque,

s
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brasileiro, contador, casado, residente e domiciliado a Rua Padre José de 
Campos Lara, 392 - Vila Padre Bento, portador da Cédula de Identidade nfi 
8286126, inscrito no CPF/MF sob o n2 984634398-49; Marcos Antonio 
B ortoletto, brasileiro, contabilista e advogado, casado, residente e 
domiciliado a Avenida Ulhoa Cintra, 287 - Centro - Piracicaba*, - SP, 
portador da Cédula de Identidade n2 3603825, inscrito no CPF/MF sob o n2 
246129108-00;

.  *
3) SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL; Sergio Prévidi, 

brasileiro, administrador de empresa, casado, residente e domiciliado a Rua 
Tocantins, 123 - Bairro Liberdade - Itu - SP, portador da Cédula de 
Identidade n2 6635206, inscrito no CPF/MF sob o n2 58912338-91; Lucila 
M aria Nogueira de Freitas, brasileira, contadora, solteira, residente e 
dom iciliada a Rua Pauline Gõgler, 61 - Mariápolis Araceli - Vargem Grande 
Paulista - SP, portadora da Cédula de Identidade n2 125430-80 SSP - CE, 
inscrita no CPF/MF sob o n2 205321213-68; Ligênia Viana Torres, 
brasileira, contadora, solteira, residente e domiciliada a Rua Pauline 
Gõgler, 61 - Mariápolis Araceli - Vargem Grande Paulista - SP, portadora da
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A N E X O  III 

PÓLO INDUSTRIAL SPARTARCO

Vista aérea do Pólo Industrial Spartaco, foto extraída da capa da Revista 

Cidade Nova1 em sua edição comemorativa dos 10 anos da experiência do Projeto.

1 Revista Cidade Nova, ed. Cidade Nova, ano XLIII, n. 5, São Paulo, 2001.





A N E X O IV

STEFANO ZAMAGNI
Professor de Economia da Universidade de Bolonha na Itália e consultor 

do Vaticano para assuntos econômicos, em visita ao Brasil em agosto de 2001 para 

conhecer os locais de origem da EdC, ocasião em que foi entrevistado pela 

mestranda. Stefano Zamagni2 é um dos grandes economistas da atualidade, vê nas 

empresas adeptas do projeto da Economia de Comunhão uma resposta para a crise 

que a economia atravessa hoje. Acredita que a EdC institui um novo paradigma para 

as ciências econômicas

2 Foto extraída da capa da Revista Cidade Nova, Algo Novo no Cenário Econômico, ano XLIII, n. 10, 
outubro de 2001, ed. Cidade Nova, São Paulo.



EdC: um DESAFIODE!
e ml I a d o

Stefano Zamagni, um dos mais 

conhecidos economistas da Europa, 

vê na experiência da 

íconom ia de Comunhão-<EdC)1 
uma saída para a crise 

das ciências econômicas, 

Evidenciando a contribuição 

desse projeto para 

uma globalização 

mais justa e solidária, f



A N E X O V

DECLARAÇÃO DE VISITA AO PÓLO SPARTACO
Declaração fornecida pela empresa ESPRI S/A confirmando que a 

mestranda esteve pessoalmente em visita ao Pólo Spartaco, em agosto de 2001, 

onde permaneceu 3 dias, tendo visitado todas as empresas de Economia de 

Comunhão instaladas no mesmo, inclusive entrevistando seus diretores e 

funcionários.



ESPR/ S/A 167
CNPJ 96.412.283/0001-58 
Fone/Fax (011) 46110799 
e-mail:

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos, que STELLA MARIS NERONE LACERDA, 
residente a Rua do Herval, 300 apto 52, em Curitiba -  PR, portadora do RG 
3.282.078 e do CPF 512.976.619-72 esteve nesta data, no Pólo Spartaco, e 
visitou todas as empresas de Economia de Comunhão instaladas no mesmo, 
inclusive entrevistando diretores e ftmcionários

Cotia, 24 de Agosto de 2001.

Endereço para Correspondências:
Caixa Postal 265 - CEP 06730-970 - Vargem Grd.Pta/SP


