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para desconsideração da personalidade jurídica. 2011.  122.f. Dissertação 

(Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, centro de Ciências 

Jurídicas/FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

RESUMO 

A partir de uma perspectiva funcional do Direito este trabalho investiga como a 

função social da empresa é o fundamento da regra de limitação de responsabilidade 

dos sócios e, ao mesmo tempo, da desconsideração da personalidade jurídica. Para 

isso, apresentamos a mudança de paradigma da ciência do direito, partindo do 

estruturalismo preconizado por Hans Kelsen em sua Teoria Pura do Direito para o 

funcionalismo descrito por Norberto Bobbio. A partir da concepção de que ao direito 

cabe uma função promocional na sociedade, analisamos os fundamentos teóricos 

que justificam a aplicação dos princípios, normas e valores constitucionais às 

relações de direito privado. Analisamos então a empresa utilizando a teoria dos perfis 

da empresa, do jurista italiano Alberto Asquini, e a teoria jurídica da empresa, de 

Waldírio Bulgarelli. A partir essas duas teorias conseguimos identificar aquilo que 

caracteriza a empresa sob a perspectiva do direito (a tríade estabelecimento, 

empresário e atividade), o que nos permite utilizar os conceitos de função social da 

propriedade e de função social do contrato para identificar os contornos do que seria 

a função social da empresa. Para isso, buscamos na história como surgiu o conceito 

de função social e analisamos os princípios e normas aplicáveis contidos na 

Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Definida a função social da 

empresa, passamos a analisar a desconsideração da personalidade jurídica a partir 

das principais teorias a seu respeito no Brasil e dos textos legais em que se baseia 

sua aplicação. Finalmente, propomos uma teoria funcional para a desconsideração 

da personalidade jurídica, tendo como premissa a compreensão de que as normas de 

limitação de responsabilidade dos sócios são normas de incentivo para a atividade 

empresarial realizar a função social da empresa e que a desconsideração da 

personalidade jurídica deve ser aplicada tendo como objetivo garantir o cumprimente 

daquela função, ou seja, como perda episódica da sanção positiva da limitação de 

responsabilidade dos sócios em decorrência do descumprimento da função social da 

empresa. 

 
Palavras-chave: função social da empresa; funcionalismo jurídico; desconsideração 
da personalidade jurídica. 
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ABSTRACT 

 

From a functional perspective of law this work investigates how the social 

function of the firm is the foundation of the rule limiting the liability of 

shareholders and, at the same time, of the piercing of the corporate veil. To 

this end, we present a paradigm shift in science of law, from the structuralism 

advocated by Hans Kelsen in his Pure Theory of Law to the functionalism 

described by Norberto Bobbio. From the conception that Law has a 

promotional function in society, we analyze the theoretical foundations that 

justify the application of the constitutional principles, values and rules to private 

law relations. Then, we analyze the firm using the theory of the profiles of the 

firm, by the Italian jurist Alberto Asquini, and the legal theory of the firm, by 

Waldírio Bulgarelli. From these two theories we can identify what characterizes 

the firm from the legal perspective (the triad of establishment, entrepreneur 

and activity), what allows us to apply the concepts of social function of property 

and social function of contract to identify the contours of the social function of 

the firm. In this way, we come down in the history of the concept of social 

function and analyze the principles and rules contained in the Constitution and 

in the infra-constitutional legislation. Once the social function of firm is defined, 

we analyze the piercing of the corporate veil from the main theories about it in 

Brazil and from the legal norms that support its application. Finally, we propose 

a functional theory for the piercing of the corporate veil, premised on the 

understanding that the rules limiting the liability of shareholders are norms of 

incentive for entrepreneurial activity to perform the function of the firm and that 

the piercing of the corporate veil should be applied with the purpose of 

ensuring the fulfillment of that function, as an episodic loss of the positive 

sanction of the limited liability of shareholders as a result of the failure to 

comply with the social function of the firm. 

 
Keywords: social function of the firm; a functional perspective of law ; piercing 
of the corporate veil. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de dissertação de mestrado é dedicado 

ao estudo da função social da empresa e, especialmente, à forma como ela 

pode e deve servir como guia e pressuposto para a desconsideração da 

personalidade jurídica. 

A abordagem do tema será feita a partir de uma concepção 

funcionalista do ordenamento jurídico, tendo o pensamento de Norberto 

Bobbio, em especial aquele contido em sua obra Da Estrutura à Função 

(2007) como referência.  

Dessa forma, em nosso primeiro capítulo tentaremos mostrar 

o deslocamento da ciência do Direito a partir do estruturalismo original de 

Hans Kelsen proposto em sua Teoria Pura do Direito (cujas posições, em 

alguns casos, foram revistas pelo próprio Kelsen em obras posteriores) até a 

concepção funcional de Bobbio, para a partir dessa constatação 

identificarmos no Direito brasileiro o movimento denominado 

―constitucionalização do direito privado‖, que propõe que "a leitura da 

legislação infraconstitucional deve ser feita sob a ótica dos valores 

constitucionais." (MORAES, 1991, p. 69). 

Uma vez apresentadas as idéias que justificam nossa visão 

funcionalizada do Direito, passaremos no segundo capítulo a estudar as 

pessoas jurídicas e o fenômeno da empresa.  

Como é de conhecimento geral, na sociedade capitalista 

contemporânea a maioria absoluta dos meios de produção não se encontra 

sob a titularidade direta de pessoas físicas. Estão concentrados e 

organizados em pequenas, médias e grandes empresas, constituídas, em sua 

maioria, sob a forma de sociedades. A partir do estudo da pessoa jurídica e 

da personalidade jurídica das sociedades será possível entender essa 

concentração.  
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Tendo em vista que a definição jurídica do fenômeno empresa 

é alvo de relevantes discussões doutrinárias, tentaremos compreendê-lo a 

partir da análise da clássica obra de Alberto Asquini denominada "Profili de 

impresa", publicada originalmente na Rivista Del Diritto Commerciale em 

1943. Também analisaremos a obra ―A Teoria Jurídica da Empresa – Análise 

Jurídica da Empresarialidade‖ de Waldírio Bulgarelli, referência nacional no 

estudo do tema.  

Escolhemos essas duas obras por se tratarem de dois 

clássicos sem os quais, em nosso entendimento, qualquer estudo sobre o 

tema estaria incompleto.  

Após apresentaremos as principais teorias jurídicas sobre a 

empresa passaremos ao terceiro capítulo, no qual abordaremos a função 

social da empresa, núcleo do presente trabalho. Para isso, faremos uma 

retrospectiva histórica a fim de compreender a origem histórica da idéia de 

função social, cujo nascedouro se relaciona com o direito de propriedade. 

Analisaremos, portanto, como o direito de propriedade se 

desenvolveu da Idade Antiga até o surgimento do Estado Liberal e como 

naquele momento histórico de surgimento do capitalismo recebeu caracteres 

absolutos, cujas conseqüências negativas levaram filósofos e juristas a 

construírem a idéia da sua relatividade a partir da função social da 

propriedade. 

Realizada essa abordagem histórica, propomo-nos a 

identificar o conteúdo da função social da empresa a partir dos conteúdos da 

função social da propriedade e do contrato. Para isso, as concepções de 

empresa expostas no segundo capítulo serão aplicadas para chegarmos à 

visão da empresa como propriedade dinamizada em razão de contratos, o 

que nos permitirá identificar as bases constitucionais e as normas 

infraconstitucionais nas quais se fundamenta sua função social. 

Tendo identificado o conteúdo da função social da empresa e 

tendo como premissa o caráter funcional do Direito e a necessária 
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interpretação e aplicação do Direito Privado de acordo com os valores e 

princípios constitucionalmente qualificados, passaremos em nosso capítulo 

quarto a investigar como a se desenvolveram no Brasil as teorias acerca da 

desconsideração da personalidade jurídica e como o assunto foi positivado 

pelo legislador pátrio. 

Esclarecemos que, em nosso entendimento, a 

responsabilidade dos sócios por obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 

estatutos, ou ainda no caso de liquidação de sociedade de pessoas, prevista 

nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional configuram hipóteses de 

responsabilidade solidária de terceiros por determinação legal expressa, sem 

aplicação da desconsideração a personalidade jurídica. 

Do mesmo modo, no caso de obrigações trabalhistas, em que 

sócios são responsáveis juntamente com a sociedade, entendemos não se 

tratar de desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente a 

aplicação do conceito de empregador veiculado pelo artigo 2º, §2º da 

Consolidação das Leis do Trabalho em conjunto com os artigos 592, inciso II 

e 596 caput e §1º, ambos do Código de Processo Civil.  

 Analisaremos, portanto, apenas os textos normativos 

infraconstitucionais que, de acordo com o entendimento acima, dizem respeito 

à disregard doctrine no Brasil: o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de 

Concorrência, a Lei do Meio Ambiente e o Código Civil. 

Ao final, apresentaremos nossa proposta de uma teoria 

funcional da desconsideração da personalidade jurídica, tendo como premissa 

que os atributos de separação patrimonial e de limitação de responsabilidade 

dos sócios outorgados pelo Direito a alguns tipos societários são normas 

jurídicas promocionais de incentivo para que a empresa cumpra de forma 

eficiente sua função social.  

Demonstraremos que o cumprimento da função social da 

empresa é objetivo simultâneo da norma de limitação da responsabilidade dos 
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sócios e das normas de desconsideração da personalidade jurídica, enquanto 

normas que retiram episodicamente a eficácia da norma de incentivo, quando 

o objetivo da norma promocional não é cumprido. 



5 
 

 

CAPÍTULO I – A FUNCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

1.1 Da Estrutura à Função – Uma Leitura de Kelsen a partir de Bobbio 

 

1.1.1 A Teoria Pura do Direito e o Estruturalismo Jurídico 

Por meio de uma perspectiva histórica, tomando-se por base 

o desenvolvimento teórico da ciência do direito da segunda metade do século 

XX até a primeira década do século XXI, pode-se verificar um predomínio da 

abordagem estruturalista sobre a abordagem funcionalista. Este fato, segundo 

Norberto Bobbio (2007. p. 53) seria conseqüência da influência de Hans 

Kelsen e sua Teoria Pura do Direto. Para Bobbio ―aqueles que se dedicaram 

à teoria geral do direito se preocuparam muito mais em saber ‗como o direito 

é feito‘ do que ‗para que o direito serve‘‖. 

O próprio Kelsen abre sua obra afirmando que a Teoria Pura 

do Direito é uma teoria do Direito positivo, não de uma ordem jurídica em 

particular, importando-lhe apenas responder ―o que é o como é o Direito, sem 

se ocupar de saber como o Direito deve ser ou ser feito‖. Daí sua célebre 

afirmaçao de que sua obra é ciência jurídica e não política do Direito (Kelsen, 

2009, p. 1). 

A separação entre a estrutura do direito e sua função é a base 

teórica sobre a qual Kelsen fundou sua teoria científica. Para ele, o problema 

da Justiça, enquanto valor, não se inclui em uma teoria do Direito, a qual se 

limita a analisar o Direito positivo enquanto realidade jurídica. (2009, p. XVIII) 

A preocupação da Teoria Pura do Direito reside no plano da 

validade da norma jurídica, sendo, pois, despiciendo entrar no mérito da sua 

função, que ele considera objeto da sociologia, da psicologia ou da política. 

Norberto Bobbio (2007, p. 56) aponta que: 

―Na obra de Kelsen, a construção da teoria pura do 
direito voltada exclusivamente para a análise dos 
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elementos estruturais do universo jurídico, avança pari 
passu, como é bem sabido (e, mesmo, tão 
freqüentemente esquecido), com a crítica ideológica a 
críticas alheias. A análise estrutural não serve apenas 
para salvaguardar a teoria do direito das contaminações 
ideológicas, mas também permite desmascarar tomadas 
de posição política que se alojam nos conceitos 
tradicionais aparentemente neutros da ciência do 
direito‖. 

 

Kelsen restringe o Direito à condição de ―técnica coercitiva de 

organização social‖. Para ele, o Direito nunca é um fim, mas um meio, e é 

essa a sua função: organizar o aparato coativo. A função da norma, portanto, 

não é prescrever ou autorizar condutas, mas estabelecer um nexo de 

imputação entre o ilícito e a sanção. 

Nesse sentido, assevera que a teoria pura concentra sua 

observação nas normas jurídicas e não sobre os fatos da ordem do ser. As 

normas jurídicas são observadas ―como conteúdo de sentido — querido ou 

representado.‖ (KELSEN, 2009, 113-114) 

Kelsen assume como função do Direito a segurança coletiva 

ou a paz, mas em seguida esclarece que isso não implica qualquer juízo de 

valor e, especialmente, não significa qualquer reconhecimento de valor de 

Justiça. (KELSEN, 2009. p. 54)  

Assim, para Kelsen o Direito é um aparato destinado ao 

exercício legítimo da coação estatal, sem qualquer vinculação apriorística 

com o seu resultado político ou social. O compromisso do Direito, enquanto 

ciência, limita-se à solidez de sua estrutura, ou seja, ao pertencimento da 

norma ao ordenamento jurídico por meio do preenchimento dos requisitos de 

validade. 

 

1.1.2 A sanção como mal coativo 

No contexto acima exposto, a sanção toma papel de grande 

importância, a ponto de Kelsen rejeitar qualquer compreensão de Direito que 
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não o coloque como ordem coativa, concretizada através da sanção. Para 

ele, somente por meio da coação contida no conceito de Direito este pode ser 

distintamente separado de toda e qualquer outra ordem social.  

O elemento coação é tomado por Kelsen como ―um fator 

sumamente significativo para o conhecimento das relações sociais e 

altamente característico das ordens sociais a que chamamos 'Direito'‖. Para 

ele, é na coação que reside a conexão entre o Direito e o Estado, ―já que este 

é essencialmente uma ordem de coação e uma ordem de coação 

centralizadora e limitadora no seu domínio territorial de validade.‖ (Kelsen, 

2009, p. 60) 

É interessante destacar que Kelsen, em sua Teoria Pura, não 

propõe uma definição de sanção. Faz, porém, diversas afirmações a seu 

respeito, como por exemplo: "A sanção é conseqüência do ilícito; o ilícito (ou 

delito) é um pressuposto da sanção" (Kelsen, 2009, p. 43); "sanções 

consistem na realização compulsória de um mal" (Kelsen, 2009 p. 122); "o 

sentido da ordem jurídica é que certos males devem, sob certos 

pressupostos, ser aplicados" (Kelsen, 2009, p. 48-49); "Pode tomar-se como 

pressuposto que o ato coativo que funciona de sanção é normalmente 

recebido pelo destinatário com um mal" (Kelsen, 2009, p. 36); "é a ordem 

jurídica que, taxativamente, determina as condições sob as quais a coação 

física deverá ser aplicada e os indivíduos que a devem aplicar" (Kelsen. 2009, 

p. 40). 

Bobbio (2007, p. 61) utiliza essas afirmações de Kelsen para 

fundamentar sua opinião de que ―na obra kelseniana, o nexo entre 

coatividade do direito e uso das sanções negativas é estreitíssimo‖. De fato, 

Kelsen faz pouco da função promocional da norma, limitando-se a afirmar que 

―por vezes, normas através das quais são previstas recompensas (...) 

desempenham papel inteiramente subalterno dentre estes sistemas que 

funcionam como ordens de coação.‖ (2009, 37) 



8 
 

Deve-se salientar, contudo, que tal entendimento acerca da 

sanção da norma jurídica é algo que se desenvolveu e se modificou com o 

tempo na obra de Bobbio. Como se observa em sua Teoria da Norma Jurídica 

(2008), durante determinado período de sua obra, o próprio Bobbio entendia a 

sanção como uma conseqüência institucionalizada ao descumprimento da 

norma. 

De fato, o entendimento da sanção como ―fato empírico, 

socialmente desagradável, que pode seu imputado ao comportamento de um 

sujeito‖ (FERRAZ JR., 2006, p. 69) é muito mais freqüente e familiar do que a 

definição de sanção positiva proposta por Bobbio. Esta, contudo, também é 

de fácil compreensão, pois se deduz a contrario sensu daquela (BOBBIO, 

2007, p. 24).  

Portanto, se a sanção negativa pode ser definida como 

castigo em reação a uma conduta indesejada, a sanção positiva é o incentivo 

ou o prêmio à conduta desejada. Tal concepção, como exposto, passa a fazer 

sentido quando se passa a perceber o Direito não apenas como um 

instrumento punitivo e repressor, mas também como um vetor de incentivo de 

comportamentos e mudanças, a partir de um enfoque funcional. 

No que toca ao objeto deste trabalho, a definição de sanção 

positiva é sobremaneira importante. Como será demonstrado, a norma 

jurídica que garante aos sócios de sociedades por ações e de sociedades 

limitadas a separação patrimonial em relação à sociedade e a limitação de 

sua responsabilidades por obrigações da sociedade é uma norma jurídica de 

cunho promocional de incentivo à atividade empresarial, a qual, por sua vez, 

possui uma função social. Sua sanção, constituída pela exceção à regra de 

responsabilidade ilimitada, é claramente positiva. 

Já as normas que tratam da desconsideração da 

personalidade jurídica possuem sanção negativa, punindo o sócio com a 

perda do benefício da norma de sanção positiva referida no parágrafo acima. 
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1.1.3 A Crítica de Bobbio e a Função Promocional do Direito 

Bobbio (2007, p. 208), revendo inclusive sua própria obra, 

critica a posição de Kelsen afirmando que, atualmente, ―a constatação de que 

a função do direito deixou de ser indiferente ao desenvolvimento econômico, 

impõe-se cada vez mais ao observador sem pré-conceitos.‖ Assim, propõe 

que: 

―Nos dias de hoje, uma análise funcional do direito que 
queira levar em consideração as mudanças ocorridas 
naquela ―específica técnica de organização social‖ que é 
o direito não pode deixar de integrar a sua função 
promocional ao estudo da sua tradicional função 
protetiva-repressiva.‖ (Bobbio, 2007, p. 209) 

 

Tais mudanças, como explica Bobbio, não anulam a validade 

da análise estrutural tal como foi elaborada por Kelsen, ou seja, o fato de uma 

norma promover ou reprimir determinada conduta não tem qualquer 

relevância em relação à estrutura do ordenamento.  

Isto posto, propõe-se enxergar o direito não apenas através 

das lentes do estruturalismo pós-kelsiano, mas também sob o ponto de vista 

funcional. O ―fenômeno do direito promocional‖ (Bobbio, 2007, p. 71) revela 

um Estado de Direito que, além de proteger a liberdade das atividades 

produtivas, propõe-se também a dirigir a economia em direção aos seus 

objetivos programáticos. 

Essa função promocional do Direito concretiza-se mediante 

dois expedientes: os ―incentivos‖, que são medidas que visam a facilitar o 

exercício de uma determinada atividade econômica, e os ―prêmios‖, que têm 

por objetivo contemplar aqueles que já tenham atingido determinado 

resultado desejado pelo Estado. Nas palavras do autor: ―O incentivo 

acompanha a atividade em sua formação; o prêmio a segue, ou seja, é 

atribuído quando a atividade já foi realizada.‖ (Bobbio, 2007. p. 72) 
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Assim, tem-se que o Direito possui não apenas uma função 

coativa, ou ainda punitiva, mas também uma função promocional que é ser 

vetor de realizações na sociedade. Nesse sentido merece registro a 

transformação ocorrida na dogmática jurídica privatista no final do século XX 

até os dias atuais.  

A Dogmática Jurídica tem por função social estabilizar as 

aparentes incongruências do sistema jurídico, dando-lhe sentido congruente, 

tanto para as normas entre si como também em relação aos valores 

ideologicamente organizados e calibrados.  

Ferraz Júnior explica que a incongruência entre as 

expectativas normativas de comportamento generalizadas (Direito) é comum, 

sendo a Dogmática Jurídica um instrumento viabilizador do Direito, atuando 

como ―veículo de alta abstração capaz de proporcionar uma congruência 

estável entre os mecanismos de controle social, mesmo quando, 

aparentemente, eles não se afinam‖. (FERRAZ JR., 1980, p. 116-117) 

O movimento descrito como ―constitucionalização do direito 

privado‖, que tem como referência o pensamento do jurista italiano Pietro 

Perlingieri, reflete uma mudança de paradigma que teve como pano de fundo 

a operacionalização da função promocional do Direito. Segundo Perlingieri: 

―O direito positivo (vale dizer, o direito expresso por 
fontes determinadas e reconhecidas, 
predominantemente escrito) pode exercer uma dupla 
função, dependendo do fato de se propor a 
simplesmente conservar as situações presentes na 
sociedade, adaptando as próprias regras às de natureza 
social preexistentes; ou a modificar a realidade criando 
novas regras. Pode exercer historicamente uma função 
de conservação das situações de fato, ou sob o impulso 
de interesses contrastantes e alternativos, de 
transformação de estruturas preestabelecidas‖ (2002, p. 
02) 
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Essa funcionalização do direito privado serve de base para o 

desenvolvimento do argumento civil-constitucional, sobre o qual se construirá 

o presente estudo. 

 

1.2 O Argumento Civil-Constitucional 

A Constituição Federal de 1988 incorporou de forma clara a 

função promocional do Direito reconhecida por Bobbio (2007). Ao estabelecer 

a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade e os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa como valores a serem perseguidos 

pelo Estado e pela sociedade, ficou refletida essa alteração de paradigma, 

que reflete os valores do Estado Social, conforme aponta Paulo Luiz Netto 

Lôbo: 

"entende-se por Estado social, no plano do direito, todo 
aquele que é regido por uma Constituição que regule a 
ordem econômica e social. Nesse sentido, substituiu o 
Estado liberal, cuja constituição voltava-se à delimitação 
do poder político ou à organização política e à garantia 
dos direitos individuais, deixando a ordem econômica à 
"mão invisível" do mercado." (LÔBO, 2001, p. 1) 

 

Vale recordar que o Estado Liberal teve origem histórica como 

reação ao absolutismo, no qual todo o poder centrava-se na pessoa do 

monarca absoluto. Suas virtudes e defeitos confundiam-se com as qualidades 

do Estado de tal modo que ―já no século XVIII o poder público era visto como 

inimigo da liberdade individual, e qualquer restrição ao individual em favor do 

coletivo era tida como ilegítima.‖ (DALLARI, 1987, p. 233). 

Por meio de revoluções, o Estado Liberal organizou-se, 

inicialmente, como Estado Mínimo, ou seja, com a menor interferência 

possível na esfera privada dos cidadãos. Sua atribuição primordial era a 

segurança, tanto em relação à ordem externa, quanto, e principalmente, para 

garantia do direito de propriedade, da liberdade de comércio e do 

cumprimento dos contratos. 
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Apesar de ter propiciado um crescimento econômico 

acentuado, o Estado Liberal favoreceu a concentração de riquezas, a 

exploração dos menos afortunados e, sobretudo, o individualismo. A classe 

burguesa, antes revolucionária, tornou-se conservadora e não aceitava a 

interferência estatal, ainda que para reduzir as injustiças sociais, atuando em 

prol dos mais necessitados. 

No Brasil, o Código Civil de 1916 constituiu o epicentro 

normativo do Direito Privado no Estado Liberal, consagrando a doutrina 

individualista e voluntarista característica daquele período histórico. Seu valor 

fundamental era o indivíduo e dele decorriam a garantia do direito de 

propriedade e a estabilidade dos contratos. Era comum a referência ao 

Código Civil como a ―Constituição do Direito Privado‖, assumindo ―o papel de 

estatuto único e monopolizador das relações privadas‖ (TEPEDINO, 2008, p. 

3). 

Em relação aos contratos, a interpretação liberal do Código 

Civil de 1916 preconizava os princípios da autonomia da vontade, da 

relatividade subjetiva e o princípio da obrigatoriedade. Lôbo, ao tratar da 

matéria, explica esses princípios clássicos da teoria dos contratos: 

―Na fase do Estado liberal foram construídos os três 
grandes princípios que nos acostumamos a tratar, que 
aprendemos e ensinamos, equivocadamente, como se 
eles permanecessem prestantes a resolver as situações 
negociais que estamos vivenciando neste final de 
século. Esses princípios regulam a relação negocial 
clássica, que se dá pela manifestação de vontade livre 
de quem propõe e a manifestação livre de quem aceita. 
Portanto, o acordo, o consentimento, é o substrato a que 
se voltam esses princípios, que são: o princípio da 
autonomia da vontade, o princípio da relatividade 
subjetiva e o princípio da obrigatoriedade, ou seja, para 
celebrar contratos, as pessoas são livres, o que se 
acorda se torna obrigatório para as partes e não 
ultrapassa as pessoas das partes do negócio jurídico.‖ 
(2000, p. 1) 
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Esses paradigmas, todavia, não se mostraram suficientes a 

lidar com a complexa realidade contratual pós-moderna, consistente na 

massificação dos contratos, celebrados não mais entre indivíduos em pé de 

igualdade, agora muitas vezes em relações desiguais, como, por exemplo, as 

relações de consumo consubstanciadas em contratos de adesão.  

Constatou-se, então, no início do século XX, que a ausência 

de intervenção do Estado preconizada pelo liberalismo levara a uma 

perniciosa prática de exclusão social e concentração de renda, gerando 

grandes contingentes de miséria e, no que tange à economia, à redução de 

mercados consumidores e a práticas ineficientes decorrentes da elevada 

concentração dos fatores de produção. 

Nesse contexto, Fábio Nusdeo (1987, p. 14) assevera que a 

organização constitucional da atividade econômica (característica do Estado 

Social e sinal de declínio do Estado Liberal) foi produto da inoperacionalidade 

do liberalismo absoluto, que gerou concentração econômica, altos custos 

sociais — desemprego, poluição — e ainda, a necessidade de produção de 

bens coletivos que as unidades privativas não tinham interesse em fazer. 

No Brasil, o Estado Social teria sido constitucionalmente 

assentado por meio da Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, de 16 de julho de 1934. Na mesma época, o Código Civil de 1916 

começou a perder seu lugar de "estatuto único e monopolizador das relações 

privadas" (TEPEDINO, 2008, p. 3), cedendo espaço para a legislação 

extravagante, destinada a regular novas situações decorrentes do 

desenvolvimento econômico e industrial.  

"Esse estado de coisas enseja uma abrangência cada 
vez menor do Código Civil, contrapondo-o à vocação 
expansionista da legislação especial. (...) O Código Civil 
perde, assim, definitivamente, o seu papel de 
Constituição do direito privado. Os textos constitucionais, 
paulatinamente, definem princípios relacionados a temas 
antes reservados exclusivamente ao Código Civil e ao 
império da vontade (...)." (TEPEDINO, 2008, p. 7) 
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Esse movimento, denominado descodificação do direito 

privado, intensificou-se a ponto de afastar da incidência do Código Civil 

matérias inteiras, como o Direito do Consumidor, o Direito da Infância e da 

Juventude, dentre outras. Fala-se de uma era dos estatutos, na qual o Código 

Civil deixou de ser o centro gravitacional do direito privado e passou a ser 

apenas mais um diploma legal, de caráter geral, que deve ser interpretado e 

aplicado conforme os fundamentos axiológicos orientadores de todo 

ordenamento jurídico. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

como já afirmado anteriormente, possui claro caráter social, tendo por 

fundamentos positivados em seu art. 1°, a dignidade da pessoa humana e os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Como norma fundamental do 

ordenamento jurídico brasileiro, confere não apenas validade formal a todas 

as normas jurídicas, mas serve de tábua axiológica, definindo sua adequada 

interpretação. 

Dessa maneira: 

"a leitura da legislação infraconstitucional deve ser feita 
sob a ótica dos valores constitucionais. Assim, mesmo 
em presença de aparentemente perfeita subsunção a 
uma norma de um caso concreto, é necessário buscar a 
justificativa constitucional daquele resultado 
hermenêutico". (MORAES, 1991, p. 69) 

 

A mudança de paradigmas que acompanha a modificação do 

papel do Código Civil representou "uma profunda alteração na própria 

dogmática" (TEPEDINO, 2008, p. 6).  

Há que ser feita a referência, neste ponto, à função 

promocional do Direito defendida por Norberto Bobbio, já acima explicada. ―O 

Direito, de tal modo, torna possível, com seus instrumentos, a transformação 

social‖ (PERLINGIERI, 2002, p. 03). O argumento civil-constitucional coloca 

tal proposta em prática ao promover os valores constitucionais. 
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―O conteúdo conceptual, a natureza, as finalidades dos 
institutos básicos do direito civil, nomeadamente a 
família, a propriedade e o contrato, não são mais os 
mesmos que vieram do individualismo jurídico e da 
ideologia liberal oitocentista, cujos traços marcantes 
persistem na legislação civil. As funções do Código 
esmaeceram-se, tornando-o obstáculo à compreensão 
do direito civil atual e de seu real destinatário; sai de 
cena o indivíduo proprietário para revelar, em todas suas 
vicissitudes, a pessoa humana. Despontam a 
afetividade, como valor essencial da família; a função 
social, como conteúdo e não apenas como limite, da 
propriedade, nas dimensões variadas; o princípio da 
equivalência material e a tutela do contratante mais 
fraco, no contrato. Assim, os valores decorrentes da 
mudança da realidade social, convertidos em princípios 
e regras constitucionais, devem direcionar a realização 
do direito civil, em seus variados planos.‖ (LÔBO, 1999) 

 

De fato, tal compreensão do Direito, sobretudo do Direito 

Privado, constitui um avanço significativo em relação aos valores e conceitos 

vigentes no Estado Liberal. Nesse contexto, fica patente a função 

promocional do Direito, especificamente, no caso, do Direito Civil, como 

instrumento de promoção da tábua axiológica constitucional. 

―A norma constitucional torna-se a razão primária e 
justificadora (e todavia não a única, se for individualizada 
uma normativa ordinária aplicável ao caso) da relevância 
jurídica de tais relações, constituindo parte integrante da 
normativa na qual elas, de um ponto de vista funcional, 
se concretizam. Portanto, a normativa constitucional não 
deve ser considerada sempre e somente como mera 
regra hermenêutica, mas também como norma de 
comportamento, idônea a incidir sobre o conteúdo das 
relações entre situações subjetivas, funcionalizando-as 
aos novos valores‖ (PERLINGIERI, 2002, p. 12) 

 

Por norma constitucional entendem-se também os princípios 

constitucionais, ―cuja força normativa é essencial à perspectiva civil 

constitucional‖ (NEGREIROS, 2006, p. 55). São esses princípios que 

norteiam e definem a direção de todo o ordenamento jurídico, incluindo o 

direito privado. 



16 
 

Frise-se, por oportuno, que o conceito de princípios ora 

utilizado é aquele proposto por Humberto Ávila, segundo o qual: 

―Os princípios são normas imediatamente finalísticas, 
primariamente prospectivas e com pretensão de 
complementariedade e de parcialidade, para cuja 
aplicação se demanda uma avaliação de correlação 
entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 
decorrentes da conduta havida como necessária à sua 
promoção" (ÁVILA, 2009, p.79) 

 

No caso das empresas, enquanto fenômenos relacionados à 

ordem econômica, além dos princípios constitucionais gerais referidos acima 

também incidem aqueles previstos no artigo 170 da Carta Magna. 

―Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: 

        I - soberania nacional; 

        II - propriedade privada; 

        III - função social da propriedade; 

        IV - livre concorrência;  

        V - defesa do consumidor;  

        VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; 

        VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

        VIII - busca do pleno emprego; 

        IX - tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País. 

        Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei.‖ 

 

Importa salientar que nenhum princípio é absoluto em relação 

aos demais. Pelo contrário, é sua relatividade que garante o resultado 
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adequado. São os princípios, portanto, verdadeiras cláusulas de reserva, com 

flexibilidade suficiente para comportar a aplicação do princípio com maior 

peso à verificação do caso concreto. 

HUMBERTO ÁVILA (2009, p. 38) define princípios como 

sendo: 

―deveres de otimização aplicáveis em vários graus 
segundo as possibilidades normativas e fáticas: 
normativas, porque a aplicação dos princípios depende 
dos princípios e regras que a eles se contrapõem; 
fáticas, porque o conteúdo dos princípios como normas 
de conduta só pode ser determinado quando diante dos 
fatos". 

 

Assim, os princípios, apesar de carecerem de maior 

detalhamento como, em regra, possuem as normas (leis e demais espécies 

normativas), são indispensáveis enquanto norteadores de comportamento, 

orientando a produção das normas, sua interpretação e aplicação. 

Na elaboração das leis o legislador deverá considerar uma 

série de princípios que, de uma forma ou de outra, aplicam-se ao objeto da 

norma a ser produzida. Já o intérprete da norma, tendo em vista o caso 

concreto sobre o qual a norma produzirá seus efeitos, interpretará a norma 

com a valorização de alguns princípios em detrimento de outros. Do mesmo 

modo, o julgador, ao aplicar a norma na atividade jurisdicional, deverá buscar 

a mais eficiente equalização entre os princípios aplicáveis. 

Para os fins do presente trabalho, tentaremos sopesar os 

princípios aplicáveis à ordem econômica, buscando maximizar sua eficiência 

no tocante às empresas. Desse modo, enxergamos como vetores a orientar a 

atividade empresarial no Brasil os princípios manifestados pelo artigo 170 da 

Constituição Federal, já acima descrito, com toda sua carga axiológica e 

teleológica, sabendo que, a ―'axiomatização' do sistema, embora desafio 

estimulante, jamais poderá ser absoluta, por infirmar a natureza mesma do 

multifacetado fenômeno jurídico‖ (FREITAS, 1998, p. 51). 
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 Trataremos, assim, de compreender a desconsideração da 

personalidade jurídica a partir dos princípios constitucionais vigentes, 

conforme pontificado pela doutrina civil-constitucional. Para tanto, 

investigaremos a função social da empresa a partir da função social da 

propriedade e dos contratos. Antes disso, todavia, abordaremos a questão da 

pessoa jurídica e da personalidade jurídica das sociedades para chegarmos à 

figura da empresa, cuja função social entendemos ser base para a 

desconsideração da personalidade jurídica. 
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CAPÍTULO II – DA PESSOA JURÍDICA À EMPRESA 

 

2.1. A Pessoa Jurídica 

Com vistas a compreender a desconsideração da 

personalidade jurídica é necessário analisar o que é a personalidade jurídica. 

Todavia, não é a personalidade jurídica lato sensu que ora interessa, mas 

apenas aquela passível de desconsideração, ou seja, a personalidade das 

sociedades cujos sócios gozam do privilégio da limitação de responsabilidade, 

quais seja, as sociedades por ações e as sociedades limitadas (AMORIM, 

1999, p. 55). 

Visando a regulamentar as pessoas jurídicas, o legislador 

pátrio destinou todo o Título II, do Livro I, da Parte Geral do Código Civil de 

2002, num total de 39 artigos. As pessoas jurídicas foram classificadas como 

de direito público (interno ou externo), ou de direito privado, sendo estas 

últimas divididas entre associações, sociedades e fundações. O atual Código 

Civil Brasileiro, contudo, não enuncia uma definição do conceito de pessoa 

jurídica, como bem explica Paulo Salvador Frontini (2005, p. 94). 

Diversas são as teorias doutrinárias acerca da natureza 

jurídica da pessoa jurídica. As principais serão resumidas a seguir, com o 

intuito de possibilitar a apreciação dos diversos enfoques já adotados no 

estudo desse instituto. 

Antes, porém, de aprofundar a análise da pessoa jurídica, é 

relevante compreender o que é personalidade jurídica, elemento que foi 

outorgado pelo direito posto a essas entidades.  

Segundo Clóvis Beviláqua (1975, p. 226), ―a idéia de 

personalidade está intimamente ligada à de pessoa, pois exprime a aptidão 

genérica para adquirir direitos e contrair obrigações.‖  
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No magistério de Pontes de Miranda (1999, p. 353): "Ser 

pessoa é ser capaz de direitos e deveres. Ser pessoa jurídica é ser capaz de 

direitos e deveres, separadamente; isto é, distinguidos o seu patrimônio e os 

patrimônios dos que a compõem, ou dirigem". 

Associada à noção jurídica de personalidade encontra-se a 

idéia de capacidade para a aquisição e exercício de direitos e assunção de 

obrigações. Ensina Caio Mário da Silva Pereira (1971, p. 155) que: 

―personalidade e capacidade complementam-se: de nada valeria a 

personalidade sem a capacidade jurídica que se ajusta assim ao conteúdo da 

personalidade, na mesma e certa medida em que a utilização do direito 

integra a idéia de ser alguém titular dele.‖ 

É a capacidade jurídica, da qual, a priori, todo ser humano é 

dotado, que o habilita a ser sujeito ativo ou passivo numa relação jurídica, 

podendo exercer direitos e contrair obrigações. Da mesma forma, a pessoa 

jurídica, entidade dotada de personalidade pelo Direito, goza da capacidade 

para praticar determinados atos jurídicos, exercendo direitos e contraindo 

obrigações. 

São múltiplas as concepções já desenvolvidas acerca do 

conceito de pessoa jurídica, existindo, nas palavras do Professor Rubens 

Requião (1969, p. 14) ―polêmicas fatigantes" a seu respeito. Não temos como 

pretensão, nem tampouco é objetivo do presente trabalho, explorar e criticar 

todas as teorias acerca da pessoa jurídica. De fato, este tema será 

apresentado de modo genérico, com o objetivo de assentar bases 

metodológicas suficientes para a compreensão da teoria da disregard of the 

legal entity. 

Grosso modo, as teorias acerca da pessoa jurídica podem ser 

divididas em duas grandes correntes. A primeira delas, denominada Teoria 

Organicista ou Teoria da Realidade da Pessoa Jurídica, tem Otto von Gierke 

como principal expoente e explica a pessoa jurídica como um fenômeno 

associativo fático. Ou seja, seria uma realidade preexistente ao direito, ao 
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qual caberia somente declarar sua existência. Identifica Gierke a importância 

dos fenômenos associativos dotados de vontade própria.  

Para a outra linha doutrinária - a corrente Hedonista -, liderada 

por Savigny e Kelsen, a pessoa jurídica seria, na verdade, uma criação do 

direito. Seria assim um instrumento jurídico necessário para a obtenção de 

determinadas finalidades práticas. Também se filia a esta segunda corrente 

PONTES DE MIRANDA (1999, Tomo 1, p. 284), que enfaticamente afirmava 

que ―ser pessoa‖ depende do sistema jurídico.  

Apesar de algumas diferenças, nota-se grande proximidade 

entre as posições normativistas de Kelsen e Ascarelli: enquanto Kelsen (2009, 

p. 193) conceitua pessoa jurídica como o ponto de referência de um conjunto 

de normas, negando veementemente realidade à pessoa jurídica, Ascarelli 

(1957, p. 958) define-a como um conjunto de normas com um mesmo centro 

de imputação. Trata-se de descrições de um conjunto de normas e de um 

centro de imputação ligados entre si. A diferença é que, para um, a pessoa 

jurídica é o centro de imputação, enquanto para o outro, é o conjunto de 

normas. 

A professora Rachel Sztajn (1999, p. 84 e ss), em relevante 

artigo publicado em 1999 sobre a desconsideração da personalidade jurídica, 

sintetiza e apresenta as principais correntes teóricas a respeito da natureza 

das pessoas jurídicas, na seguinte forma: 

 

(i) Teoria da ficção (ou da entidade): 

De acordo com a teoria da ficção, apenas o homem é pessoa, 

sendo dotado de vontade e inteligência. As pessoas jurídicas são, tão-

somente, criações da lei. A capacidade jurídica, estendida a esses sujeitos 

através de uma ficção, tem objetivos simplesmente patrimoniais, haja vista 

serem eles dotados de vontade própria. 
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Dependem, pois, essas entidades da vontade de terceiros 

para exercer sua capacidade jurídica, o que se dá através do mecanismo da 

representação. 

Logo, uma associação ou sociedade seria a reunião de 

pessoas em prol de um interesse coletivo comum, independente do interesse 

individual de seus membros. Já as fundações configurar-se-iam como uma 

universalidade de bens destinados a um propósito específico. 

A teoria da ficção, apesar do seu rigor lógico, resume a 

capacidade jurídica apenas ao âmbito das relações patrimoniais, ignorando os 

demais aspectos. 

 

(ii) A teoria do patrimônio da afetação: 

Os adeptos a esta teoria defendem que as pessoas jurídicas 

são nada mais do que patrimônios destinados a um determinado fim e que a 

ficção nada cria. O que existem são apenas patrimônios sem sujeitos, 

impessoais, com uma destinação. 

No entanto, causa estranheza, tendo em vista as formas de 

representação das pessoas jurídicas, o reconhecimento permanente de 

patrimônios sem sujeitos, considerados pelo legislador como pessoas de 

direito. Além disso, esta teoria falha ao tentar explicar o surgimento de 

pessoas jurídicas ainda sem patrimônio. 

 

(iii) A teoria orgânica (ou da realidade): 

Segundo Gierke, expoente defensor desta teoria, não apenas 

os homens, mas também organismos sociais e entes coletivos com vontade e 

ação são dotados de personalidade jurídica, com vontade própria, distinta da 

vontade de seus membros. Por conseguinte, são sujeitos de direito não 
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apenas os homens, mas também aqueles entes sociais cujas qualidades 

assemelham-se às dos homens. 

Desta teoria nasceu o chamado antropomorfismo das pessoas 

jurídicas, ferrenhamente combatido por Ascarelli (1935), Kelsen (2009) e 

Ferrara (1958). 

 

(iv) A teoria individualista: 

Segundo Ihering (1934), os sujeitos de direito são sempre 

pessoas naturais, posto que as pessoas jurídicas são sempre reduzíveis às 

pessoas de seus sócios, administradores ou destinatários. 

 

(v) A teoria institucional ou da organização: 

O cerne desta teoria reside em contestar a correlação entre 

pessoas naturais e pessoas jurídicas.  Dessa forma, as pessoas jurídicas são 

encaradas como organizações ou instituições voltadas a um determinado fim, 

nas quais se opera a conjunção de diversas vontades. Não são seres vivos, 

nem possuem vontade própria. Também não são patrimônio de afetação, mas 

sim uma administração com um escopo determinado. 

A personalidade jurídica, nesses casos, é outorgada pelo 

Estado que, através de lei, define os limites da capacidade de direito desses 

entes, de forma diversa da personalidade individual de cada um de seus 

membros. 

Em decorrência dessa pluralidade de entendimentos, muitos 

autores tentaram tratar o problema da desconsideração da personalidade 

jurídica sem atentarem para a questão da essência da pessoa jurídica. Nesse 

sentido, J. Lamartine Corrêa de Oliveira (1979, p. 22) comenta o trabalho de 

Müller-Freienfels afirmando que ele: "representou uma abertura de janela para 
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que entrasse o ar fresco e vivo da preocupação (mais radical do que a de R. 

Serick) com a realidade pré-jurídica e metajurídica". 

Independentemente da concepção conceitual de pessoa 

jurídica adotada, tem sido bastante ressaltada na doutrina em geral a 

importância do relativismo histórico e sociológico da pessoa jurídica. Assim 

procederam Fábio Konder Comparato (1976, p. 275-276), J. Lamartine Corrêa 

de Oliveira (1979, p. 6-7), Piero Verrucolli (1964, p. 66 e seguintes), Calixto 

Salomão Filho (2002, p. 150-151) e outros. 

Assim, tanto o enfoque organicista de Otto von Gierke quanto 

o ficcionista de Savigny devem ser compreendidos no contexto histórico 

econômico e social no qual estavam inseridos. Para Gierke, era necessário 

dar instrumentos de fortalecimento a grupos autônomos, considerando que 

sua teoria foi formulada na segunda metade do século XIX, período em que a 

classe burguesa, já dominante, receava a intervenção estatal na economia. 

(COMPARATO, 1976, p. 276). Já as concepções de Savigny surgiram 

justamente na primeira metade do século XIX em que havia "grande 

necessidade de instrumentos que permitissem o agrupamento de recursos e, 

de outro, grande preocupação com a solvência das pequenas (e 

freqüentemente subcapitalizadas) empresas. Daí a grande preocupação em 

facilitar a criação de novos centros de imputação de direitos e deveres e a 

preocupação em negar a possibilidade de separação patrimonial livre" 

(SALOMÃO FILHO, 2002, p. 144) 

Não temos a pretensão nem é o objetivo deste trabalho 

determinar qual seria a natureza jurídica da pessoa jurídica. Contudo, 

independentemente da teoria adotada, podemos afirmar, citando o jurista 

italiano Gustavo Visentini (1999, p. 117), que ―como qualquer construção 

jurídica, a pessoa jurídica, possui um limite de caráter geral ao seu emprego 

abusivo, tendo como base as razões que constituem o seu fundamento de 

direito‖. 
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Isto posto, passamos a buscar compreender como se deu a 

construção jurídica da personalidade jurídica das sociedades a fim de 

compreender as razões de direito que lhe fundam.  

 

2.2. A Personalidade Jurídica das Sociedades 

O privilégio da personalidade jurídica, concedido pelo 

legislador a determinados entes de direito, encontra sua justificativa no próprio 

desenvolvimento histórico.  

Com o aumento da complexidade das atividades 

desenvolvidas pelo homem, tornou-se cada vez mais comum a união de 

pessoas e capitais em prol de um objetivo comum. As sociedades passaram a 

ser utilizadas como forma de facilitar o desenvolvimento. 

Esse fenômeno fez-se presente, notadamente, na esfera 

comercial. A união de diversos empreendedores era e é a forma mais eficaz 

de unir capital e conhecimento suficientes para o desenvolvimento de novas 

técnicas, abrangendo novos e maiores mercados. 

Um entrave que se verificava, no entanto, era o risco inerente 

à atividade comercial. Os comerciantes, antes da possibilidade de atribuição 

de personalidade jurídica às sociedades, contratavam em seus próprios 

nomes, vez que a sociedade não possuía capacidade jurídica para assumir 

direitos e obrigações. 

Logo, respondiam os sócios com seu patrimônio pessoal, 

ilimitadamente, pelas dívidas assumidas em virtude da atividade comercial 

exercida em grupo, o que acabava por reprimir a iniciativa de pessoas que 

não se dispunham a sofrer perdas maiores do que uma porção pré-

determinada de suas riquezas. 

Nesse contexto, a solução criada pelo direito foi a atribuição 

de personalidade jurídica às sociedades. Conforme lição de Clóvis Beviláqua 

(1975, p. 228): 



26 
 

―A conseqüência imediata da personificação da 
sociedade é distingui-la, para os efeitos jurídicos, dos 
membros que a compõem. Pois que cada um dos sócios 
é uma individualidade e a sociedade uma outra, não há 
como lhes confundir a existência.‖ 

 

Assim, a pessoa jurídica passou a dispor de patrimônio 

próprio, o qual não se confunde com os bens de seus sócios. Outrossim, a 

sociedade com personalidade jurídica exerce direitos e contrai obrigações em 

nome próprio, independente das pessoas de seus sócios. 

A atribuição de personalidade jurídica às sociedades foi, 

portanto, elemento fundamental no desenvolvimento comercial. Possibilitou 

aos sócios limitarem seus riscos de acordo com os investimentos realizados 

no empreendimento. Mais ainda, permitiu separar de forma clara o patrimônio 

da sociedade, formado por seus bens, direitos e obrigações, dos patrimônios 

pessoais de seus sócios. Como explica Márcia Regina Frigeri (1997, p. 59): ―A 

pessoa jurídica provoca a reunião de recursos e forças humanas que 

dificilmente seriam atingidos se isolada estivesse o indivíduo‖. 

Nem toda sociedade, entretanto, possui personalidade 

jurídica. Conforme ensina Caio Mário da Silva Pereira (1971), para ter esse 

privilégio as sociedades devem preencher, quando de sua constituição, três 

requisitos: a vontade humana criadora, a observância das condições legais de 

sua formação e a licitude de seus propósitos. Exemplos de sociedades sem 

personalidade jurídica são a sociedade em comum (art. 986 e seguintes do 

Código Civil) e a sociedade em conta de participação (art. 991 e seguintes do 

Código Civil). 

Também não se confunde sociedade com empresa, apesar de 

ser freqüente o desenvolvimento de atividades empresariais mediante o uso 

de estruturas societárias que permitem a limitação da responsabilidade de 

seus sócios. 
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2.3. As Teorias acerca da Empresa 

A definição jurídica do fenômeno empresa é alvo de 

relevantes discussões doutrinárias, não havendo uma determinação legal do 

seu conteúdo. Propomo-nos, destarte, a uma tentativa de expor as principais 

visões sobre o instituto, a partir da obra clássica de Alberto Asquini 

denominada "Profili de impresa", publicada originalmente na Rivista Del Diritto 

Commerciale em 1943 e da obra ―A Teoria Jurídica da Empresa – Análise 

Jurídica da Empresarialidade‖, de Waldírio Bulgarelli. 

 

2.3.1. Os perfis da empresa, segundo Alberto Asquini 

Com base no Código Civil Italiano, cuja vigência teve início 

apenas um ano antes da publicação do seu estudo, Alberto Asquini escreveu 

que: 

"O conceito de empresa é um fenômeno econômico 
poliédrico, o qual tem sob o aspecto jurídico, não um, 
mas diversos perfis em relação aos diversos elementos 
que o integram. As definições jurídicas podem, portanto, 
ser diversas, segundo o diferente perfil, pelo qual o 
fenômeno econômico é encarado. Esta é a razão da falta 
da definição legislativa; é esta, ao menos em parte, a 
razão da falta de encontro das diversas opiniões até 
agora manifestadas na doutrina. Um é o conceito de 
empresa, como fenômeno econômico; diversas as 
noções jurídicas relativas aos diversos aspectos do 
fenômeno jurídico. 

(...) 

Quando se fala genericamente de direito da empresa, de 
direito da empresa comercial (Direito Comercial), de 
direito da empresa agrícola (direito agrário), se considera 
a empresa na sua realidade econômica unitária (matéria 
de direito). Mas quando se fala da empresa em relação à 
sua disciplina jurídica, ocorre operar com noções 
jurídicas diversas, de acordo com os diversos aspectos 
jurídicos do fenômeno econômico. O intérprete pode 
corrigir algumas incertezas da linguagem do código, 
porém sob a estrita condição de não confundir os 
conceitos que é necessário ter distintos e especialmente 
aqueles que o código manteve distintos. Para se chegar 
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ao conceito de empresa, o conceito econômico deve ser 
o ponto de partida; mas não pode ser um ponto de 
chegada." 

 

Asquini reconhece a insegurança jurídica que a polissemia do 

termo empresa causa e propõe como solução um conceito de empresa como 

―fenômeno poliédrico‖, que possui diversos aspectos (perfis) que se 

apresentam conforme a relação (ou perspectiva) jurídica que se analise. 

O fato, porém, de um determinado aspecto prevalecer em 

determinada análise não implica que tal perfil possua existência distinta dos 

demais, nem tampouco que seja de hierarquia diversa que os demais perfis. 

Sob o ponto de vista de Asquini, a Empresa é uma "realidade econômica 

unitária", um "fenômeno econômico poliédrico", um fenômeno integrado, que 

como pirâmide (um "poliedro") comporta diversas facetas (ou perfis), cada 

qual repercutindo no Direito sob um determinado "conceito jurídico".  

Desse modo, não existem diversos conceitos jurídicos 

compondo diversas "noções" de Empresa: o fenômeno é uno e indivisível, tal 

qual um poliedro, apresentando diferentes faces a depender do ponto de 

vista. 

Faz-se oportuno, pois, a apresentação do que Asquini 

entende por cada um dos seus perfis da Empresa. 

 

2.3.1.1. Do perfil subjetivo 

Tal qual o Código Civil Brasileiro, que nele buscou inspiração 

para seu artigo 966, o Código Italiano de 1942 positivou a definição jurídica de 

"empresário" em seu artigo 2.082 como "quem exerce profissionalmente uma 

atividade econômica organizada, tendo por fim a produção ou troca de bens e 

serviços" 

Da redação do citado artigo 2.082 do Código Civil Italiano, 

Asquini constrói o que define como "perfil subjetivo", ou "a empresa como 
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empresário', do qual emerge "a direta referência da noção jurídica do 

empresário à noção econômica de empresa". 

O "empresário" exerce uma "atividade econômica 

organizada", baseada na "organização do trabalho alheio com capital próprio 

e alheio", que tem como fim a "produção para a troca de bens ou serviços", ou 

seja, tem um papel amplo e operante para o Mercado, no qual atua 

"profissionalmente', ou seja, de forma costumeira e não ocasional . 

ASQUINI aponta que na Codificação italiana não se vinculou o 

exercício da atividade empresarial à finalidade do "lucro", sendo sua 

persecução um elemento "natural" da "profissionalização" da atividade e não 

como um elemento "essencial". 

Portanto, o lucro pode — e deve — ser entendido como um 

elemento de decorrência "natural" da prática "profissional" da atividade 

empresarial, por ser a presença deste a própria condição de viabilidade para 

continuidade da Empresa. 

 

2.3.1.2. Do perfil funcional 

Sob o aspecto do "perfil funcional' ou "dinâmico", ASQUINI 

define a "atividade empresarial dirigida para um determinado escopo 

produtivo". Sua importância para o Direito pode ser extraída da particular 

interpretação de ASQUINI sobre esse perfil que, emprestando classificação 

de Carnelutti, sustenta que o conceito de Empresa como "atividade 

empresarial" é o "fato jurídico", ou seja, um "evento" (conjunto de "situação" e 

"relação" jurídicas) relevante para o Direito, enquanto o conceito de Empresa 

como seus meios de produção (azienda ou estabelecimento) seria a "situação 

jurídica". 

Percebe-se que na própria definição do "perfil subjetivo" da 

Empresa, o principal elemento caracterizador do "empresário" é ser este 

aquele que exerce uma "atividade empresarial", portanto o núcleo-duro da 
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Empresa fica entendido como seu exercício funcional, organizado e 

planejado, de forma contínua e profissional, da produção e troca de bens e 

serviços voltados para a economia, para atender às demandas da Sociedade. 

Ainda sobre o "perfil funcional" ASQUINI sustenta que para a 

definição da "atividade" como "empresarial" é necessário "caracterizar as 

operações fundamentais da empresa", para tanto sendo essencial constatar-

se o "caráter profissional da atividade", de forma que "todas as operações que 

lhe são funcionalmente conexas, adquirem o caráter de operações de 

empresa e estão, como esta, sujeitas à particular disciplina que o código 

[italiano] dá, em relação à empresa". Nessa linha de pensamento, prossegue 

o jurista esclarecendo que, por exemplo, a natureza agrícola ou comercial da 

atividade empresarial é de onde deriva a qualidade do "empresário", como 

"agrícola" ou "comercial". 

O argumento desenvolvido por ASQUINI para definir o perfil 

subjetivo e funcional da Empresa contém, todavia, resquícios dos conceitos 

"subjetivo" e "objetivo" de comerciante, a lembrar, subjetivamente ser 

comerciante aquele que pratica com regularidade e profissionalismo o 

comércio e, objetivamente, qualquer um que pratique "atos de comércio" 

assim considerados (neles incluindo-se os "elementos de empresa") . 

Na evolução do Direito Comercial, a definição jurídica clara de 

quais seriam os "atos de comércio" (as "operações fundamentais" do 

comércio) nunca foi suficiente ou completa o bastante para enquadrar toda a 

realidade comercial, o que conduziu no final do século XIX à positivação 

genérica pelo Código Comercial Alemão de 1897 como sendo atos de 

comércio "todos os atos praticados pelo comerciante relativos à sua atividade 

comercial", assim abandonando as infrutíferas tentativas de positivar 

taxativamente o que seria "ato comercial", para focar-se no impacto da 

atividade na Sociedade, notadamente em seu ambiente (campo social) 

denominado "Mercado". 
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Note-se que a definição de ASQUINI para o perfil funcional da 

Empresa conduz a uma definição circular, vez que é "atividade empresarial 

aquela praticada ou conexa à praticada por empresário", sendo "empresário 

aquele que pratica uma atividade empresarial". 

O único ponto de contato entre tais definições acerca do que 

seria este perfil funcional da Empresa é considerarem "empresário" e 

"empresarial" toda a atividade que seja voltada à produção e troca de bens e 

serviços para a Sociedade, sendo, portanto, empresariais as atividades de 

natureza econômica, que visam a gerar e circular riquezas (valor) e renda no 

seio social, seja qual for sua natureza. 

 

2.3.1.3. Do Perfil Patrimonial ou Objetivo 

O "empresário", ao exercer a "atividade empresarial" dá 

origem a um conjunto de relações jurídicas que tem a Empresa como titular 

de direitos e obrigações. Assim, quando projetada sobre o terreno patrimonial, 

a Empresa possui "patrimônio especial", próprio e distinto do "empresário". 

Nesse sentido, ASQUINI registra que diversas são as teorias 

voltadas à personificação desse patrimônio especial, mas afirma que essas 

não foram acolhidas na codificação italiana, amparando tal raciocínio na 

disposição do artigo 2.363 de tal Código (o qual impõe ao acionista 

remanescente a responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais), bem 

como o artigo 2.740 (que imputa aos devedores responder com seus bens 

presentes e futuros, salvo limitação da responsabilidade permitida por lei). 

Embora ASQUINI sustente que a codificação italiana não teve 

por objetivo tratar o patrimônio da Empresa como "personificado", ou 

separado do patrimônio do "empresário", ele reconhece que a "individualidade 

da organização patrimonial, a que dá lugar o exercício da atividade 

profissional do empresário em relação ao remanescente do seu patrimônio, é 

todavia um fenômeno extremamente relevante para o direito", sendo a 
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possibilidade dessa separação objeto de muitos estudos pela doutrina. Tal 

atenção por parte da doutrina decorreu do fato de o "patrimônio especial" da 

Empresa ser resultado "de um complexo de relações organizadas por uma 

força em movimento - a atividade do empresário — que tem o poder de 

desmembrar-se da pessoa de empresário e de adquirir por si mesma um valor 

econômico (organização, aviamento)". 

Dessa forma tal "patrimônio especial" surge "como uma 

entidade dinâmica, e não estática", sendo esta a definição de 

"estabelecimento", no sentido de "patrimônio aziendal", ou seja, como 

"projeção patrimonial da empresa", a saber, "complexo de bens materiais e 

imateriais que são instrumento do empresário para o exercício da atividade 

empresarial" (art. 2.555 da Codificação Italiana), como também "complexo de 

relações jurídicas" (art. 2.112 da Codificação Italiana). 

 

2.3.1.4. Do Perfil Corporativo 

Neste perfil, ASQUINI apresenta a Empresa como aquela 

"especial organização de pessoas que é formada pelo empresário e pelos 

empregados, seus colaboradores", visto que esses em conjunto formam um 

"núcleo social organizado, em função de um fim econômico comum, no qual 

se fundem os fins individuais dos empresários e dos singulares 

colaboradores: a obtenção do melhor resultado econômico, na produção', com 

tal organização realizando-se por meio da "hierarquia" entre as relações, 

sujeitas à "obrigação de fidelidade no interesse comum". 

Pontua ASQUINI que no entender do Código Italiano, os reais 

"sujeitos de direito" da Empresa são o "empresário" e os colaboradores, como 

"associados", donde surge o fortalecimento de direitos dos empregados, por 

exemplo, de participar nos lucros da entidade, bem como em suas 

deliberações sociais. 
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Este posicionamento do autor, que fundamenta e existência 

de um perfil corporativo da Empresa, deve ser compreendido a partir do 

referencial histórico em que foi escrita a obra comentada. Os valores fascistas 

do corporativismo de Estado, em particular a sua teoria da colaboração de 

classes e relações econômicas e sociais regidas pelo Estado justificaram o 

desenvolvimento deste perfil corporativo da empresa por ASQUINI. 

Paula Andrea Forgioni (2009, p. 82-83), ressalta que com a 

derrocada do regime fascista houve, doutrinariamente, um movimento visando 

a neutralizar o conceito de empresa, ensina: 

―Vimos que, nos anos 1950 e 1960, a doutrina italiana 
esforçou-se para içar a empresa do contexto fascista 
que lhe deu origem; a partir dos anos 1960, com a 
ligação entre empresa e liberdades econômicas, esse 
passado vai sendo definitivamente sepultado. Os 
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência 
concretizam-se na disciplina da atividade da empresa, 
marcando seu perfil. Por causa dos tratados europeus 
que visam à integração econômica, a empresa passa de 
instrumento intervencionista à peça-chave da economia 
de mercado.‖ 

 

2.3.1.5. Visão geral da teoria de Asquini 

Mesmo reconhecendo a Empresa como um fenômeno 

econômico unitário e sustentando que a visão poliédrica através de "perfis" 

não pretendia romper com a "unidade" do "conceito de Empresa", ASQUINI 

critica o uso da expressão "instituição" para designar o fenômeno Empresa 

como um todo (abraçando em um mesmo conceito todos os seus "perfis"). Em 

seu entender "a teoria jurídica da empresa" deve ser dividida nas "seguintes 

partes: a) estatuto profissional do empresário; b) ordenamento institucional da 

empresa (disciplina o trabalho na empresa); c) disciplina do patrimônio 

aziendal e do estabelecimento; d) disciplina da atividade empresarial nas 

relações externas (relações de empresa)". 

Rubens Requião (2003, p.56), citando Ferrara, sintetiza a 

contribuição de Asquini de forma primorosa: 



34 
 

―Na realidade, o problema foi analisado deste modo por 
Asquini, que fez uma cuidadosa investigação sobre o 
assunto, chegando ao resultado de que a palavra 
empresa tem no Código diferentes significados, usada 
em acepções diversas: umas vezes para indicar o sujeito 
que exercita a atividade organizada; outras, o conjunto 
de bens organizados; outras, ainda, o exercício da 
atividade organizada e, finalmente, a organização de 
pessoas que exercitam em colaboração a atividade 
econômica. Todavia, como observamos em outro lugar, 
nenhuma norma se pode encontrar, com segurança, em 
que a palavra empresa possa ser utilizada no último 
sentido, de organização do pessoal, porque, na 
realidade, os quatro sentidos do termo — os quatro 
perfis de que falou Asquini — se reduzem a três. Pode-
se observar, porém, que, fora dos casos em que a 
palavra se emprega em sentido impróprio e figurado de 
empresário ou de estabelecimento, e que deve o 
intérprete retificar, a única significação que resta é a da 
atividade econômica organizada.‖  

 

2.3.2. A Teoria Jurídica da Empresa, de Waldírio Bulgarelli 

Waldírio Bulgarelli é autor da obra ―A Teoria Jurídica da 

Empresa – Análise Jurídica da Empresarialidade‖, referência nacional no 

estudo do tema. Naquele trabalho, o autor comenta a sistemática empresarial 

então objeto do anteprojeto de nosso atual Código Civil, observando que 

embora tal texto se inspirasse no modelo italiano, não estava sujeito às 

mesmas condicionantes políticas do diploma estrangeiro (cuja origem, como 

já acima exposto, foi influenciada pelo outrora vigente regime fascista). 

O anteprojeto brasileiro original, por seu turno, apresentava-se 

mais alinhado à tendência geral praticada em diversos países ao tempo de 

sua concepção (os anos de 1970), com a aspiração (nem sempre precisa), 

mas ―inegável, de ajustamento do Direito às novas realidades sócio-

econômicas, constatado o desencontro entre as categorias jurídicas 

tradicionais e as exigências de uma economia de massa‖ (1985, p. 8). 

Pertinente registrar que ao tempo da confecção dessa obra do 

professor BULGARELLI (1985), nosso país era — institucionalmente — 
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bastante diferente do que vemos hoje: encontrava-se em um forte período de 

recessão e estagnação econômica, começava a se desvencilhar de duas 

décadas de regime de exceção, extremamente estatizante e fechado para o 

mundo, que ensejou o sucateamento de nosso parque industrial e, 

conseqüentemente, de nossa Economia. O clamor pelo restabelecimento das 

liberdades civis, em todas as suas formas, em especial política, era a agenda 

da Sociedade e, como não poderia ser diferente, isso incluía a retomada do 

espírito empreendedor individual, então personalizado na figura do 

―empresário‖ e da ―atividade empresarial‖. 

Quanto à existência da Empresa BULGARELLI observa que 

―é tão marcante a sua presença no mundo atual que dispensa, como fato 

notório, ser provada‖ (1985, p. 8). Embora fosse ―notório‖ o reconhecimento 

social do fenômeno Empresa, sua compreensão jurídica não era pacífica. 

Embora o sentido geral do termo pudesse ser resumido como designativa da 

organização produtiva, de forma geral a doutrina, a jurisprudência e o 

legislador comumente aplicavam o termo em vários outros sentidos – como 

―estabelecimento‖, como ―empresário‖, como ―instituição‖ – o que não 

contribuía para a ―certeza e segurança características do ordenamento 

jurídico‖ (FERREIRA, 1955. p. 41). 

 

2.3.2.1. A “Empresarialidade” como Elemento Essencial 

Tal qual ASQUINI, também BULGARELLI, na construção de 

sua teoria jurídica, sustentava ser a Empresa um fenômeno ―uno‖ para a 

Economia, mas que para o Direito teria noções jurídicas diversas, 

consistentes com os ―perfis‖ que a integram. 

BULGARELLI (1985, p. 201) defendeu, como vasta corrente 

sustentava e ainda sustenta, que o termo Empresa deveria ficar fora do 

Direito, pois a este bastava a trilogia ―empresário, atividade econômica 

organizada e estabelecimento‖, conceitos ―autônomos‖, mas que 
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―entrelaçados‖ caracterizam aquilo por ele denominado a essência da 

―empresarialidade‖. 

BULGARELLI (1985, p. 202), a partir do que denomina 

―empresarialidade‖, adotou como característica essencial do fenômeno 

Empresa a ―atividade de produzir, organizadamente‖, não o fato de se tratar 

de uma ―organização‖.  

Interessante destacar que para o autor em comento, a 

transposição do fenômeno econômico-social para o plano jurídico deveria dar-

se inspirada na ―função que [a Empresa] desempenha (ou está destinada a 

desempenhar) como agente da produção e ou circulação de bens ou de 

serviços para o mercado, valorando-se os interesses correspondentes‖ 

(BULGARELLI, 1985, p. 201) 

E, por ter em vista que a ―função‖ se liga a determinados 

interesses, os quais devem ser protegidos, BULGARELLI (1985, p. 201) 

justifica a concepção do estatuto jurídico do ―empresário‖, considerado como 

o ―sujeito ativo emulador da atividade organizada através do qual se torna 

centro de imputabilidade, sujeito a uma série de ônus-obrigações-

responsabilidade-proteção‖. 

Nesse sentido, como antecipado, ao revisar a doutrina mais 

relevante produzida sobre o assunto, BULGARELLI (1985, p. 115) optou por 

integrar as fileiras daqueles que definiam a Empresa como ―derivada‖ do 

conceito de ―empresário‖ (este sujeito de direito) e calcada principalmente na 

―empresarialidade‖, ou na manifestação da ―atividade empresarial‖, afastando-

se completamente daqueles que buscavam um conceito jurídico mais 

alinhado com a noção econômica do fenômeno, tais como os que 

enxergavam na Empresa sua preponderância como uma ―organização‖ ou 

―instituição‖. 

Como principal argumento para fundamentar sua posição, 

BULGARELLI cita a decisão do legislador italiano na positivação do Código 

Civil, no qual não definiu expressamente o termo Empresa, optando por 
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trabalhar tal conceito em dispositivos diversos (evidenciando a teoria dos 

―perfis‖). Com base nesse argumento, BULGARELLI (1985, p. 115) critica as 

tentativas de formulação de um ―conceito jurídico integrado do fenômeno‖, as 

quais padeciam do ―erro de não provir de uma concepção jurídica e de restar 

mais ou menos puramente econômicas, não traduzíveis, e de fato não 

traduzidas, em precisos e inequívocos valores jurídicos‖. 

 

2.3.2.2. Função sócio-econômica da Empresa e os valores tutelados pelo 

Direito Comercial 

Para BULGARELLI (1985, p. 104), a Empresa ―como agente 

da produção e circulação de bens ou serviços para o mercado, numa 

economia de massa‖, permite a identificação dos ―interesses que nela 

convergem, e do choque (rectius: conflito) entre eles‖, possibilitando chegar-

se ―à valoração dos [interesses] que deveriam ser tutelados‖. 

Na construção dessa matriz valorativa, tratou-se de dar 

prioridade à ―proteção ao crédito público‖, tendo como beneficiários os 

―fornecedores, os mutuantes, os acionistas — estes, em certas circunstâncias 

como, por exemplo, no caso de dividendos declarados e distribuídos, mas 

ainda não pagos —, os obrigacionistas, os trabalhadores (por direitos julgados 

pela Justiça) e o Estado, por tributos‖ (BULGARELLI, 1985, p. 294). 

BULGARELLI (1985, p. 294) salienta que era no afã de tutelar 

o ―crédito público‖, que a lei previa um regime jurídico de coercibilidade, por 

exemplo, com ações de cobrança pela via ordinária e executiva, chegando 

mesmo ao ―remédio extremo da falência‖. Registra, ainda, que foi no intuito de 

proteger o ―crédito público‖ que desde as Corporações de Ofício 

desenvolveram-se os procedimentos de registro e publicidade de certos atos 

―comerciais‖, como a obrigação de mantença de livros com escrituração 

apropriada, para fins de verificação da licitude e situação da vida empresarial, 

―expressa pelas valorações patrimoniais‖. 
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Nessa lógica de ―proteção ao crédito público‖, sustenta 

BULGARELLI (1985, p. 294-295) que, para fins pragmáticos, ―há que se 

identificar quem é empresário‖, visto ser este o ―agente de uma atividade 

econômica organizada e titular de um complexo de bens – explicando-se por 

essa via a noção funcional da empresa e a patrimonial (do estabelecimento) – 

portanto destinatário das normas que lhe impõe deveres, ônus e 

responsabilidades, e assim centro de imputação‖. 

 

2.3.3. Outros doutrinadores 

As definições de Asquini e Bulgarelli não são pacíficas entre 

os doutrinadores. Carvalho de Mendonça, por exemplo, define empresa como: 

 ―a organização técnico-econômica que se propõe a 
produzir mediante a combinação dos diversos 
elementos, natureza, trabalho e capital, bens ou serviços 
destinados à troca (venda), com esperança de realizar 
lucros, correndo os riscos por conta do empresário, isto 
é, daquele que reúne, coordena e dirige esses 
elementos sob sua responsabilidade.‖ (1945, p.392) 

 

Já Fran Martins (1998, p.15) entende a empresa como objeto 

de direito, ou seja, como a atividade desenvolvida pelo empresário, este sim o 

sujeito de direito. Fábio Nusdeo (1997, p. 285), por sua vez, sustenta que a 

"empresa é a unidade produtora cuja tarefa é combinar fatores de produção 

com o fim de oferecer ao mercado bens ou serviços, não importa qual o 

estágio da produção". Independentemente da corrente doutrinária adotada, 

tem-se por fato social e jurídico a existência da empresa.  

O Código Civil Brasileiro de 2002 adota o conceito de 

empresa enquanto atividade desenvolvida pelo empresário, ou seja, enquanto 

atividade econômica profissionalmente desenvolvida, organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços. Essa atividade, como regra, 

é desenvolvida pelo empresário (na maioria das vezes, como se demonstrará 

no capítulo seguinte, por meio de uma sociedade empresária beneficiada com 
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limitação de responsabilidade dos seus sócios) por meio de uma estrutura 

organizada através da propriedade sobre bens de produção e de uma 

estrutura de contratos (o estabelecimento). 

Daí a necessidade de se observar como se construiu a função 

social da propriedade e quais os contornos da função social do contrato, 

tendo em vista que a empresa, enquanto fenômeno econômico-jurídico, não 

prescinde da existência desses institutos. 
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CAPÍTULO III – A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

Como já exposto, os princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, frutos 

da ideologia solidária e interventiva constante do texto constitucional, devem 

orientar a interpretação e aplicação do Direito.  

Destarte, haja vista a inegabilidade do ponto de partida ser um 

pressuposto de hermenêutica do Direito, tais valores constitucionalmente 

qualificados através de princípios e regras não podem ser negados e devem 

servir como orientadores da interpretação e aplicação de todas as demais 

normas constantes do ordenamento jurídico pátrio.  

Para Vincenzo Ferrari, jurista italiano contemporâneo de 

Bobbio, a ―função operacional de um elemento de/em um sistema é 

compreendida como a atribuição, ou conjunto de atribuições compatíveis 

entre si, essencialmente imputável(is) a esse elemento por aquele sistema‖ 

(1995, p. 87-89). Essa definição, apesar de aparentemente circular, permite a 

ele diferenciar as finalidades efetivamente funcionalizadas pelo direito 

daquelas que o direito deveria funcionalizar sob uma perspectiva axiológica. 

(GRAU, 2003, p. 29) 

Assim, não é a existência de determinados valores sociais que 

impõe determinada função ao direito. É preciso que tais valores encontrem 

respaldo normativo para que tenham o condão de direcionar o direito, 

atribuindo-lhe a respectiva função promocional. Como explica Eros Grau: 

"Os princípios são dotados de sentido deontológico; já, 
os valores são dotados de significado teleológico. Por 
isso, os princípios obrigam seus destinatários 
igualmente, sem exceção, a cumprir as expectativas 
generalizadas de comportamento" (2003, p. 112)  

 

Ocorre que a Constituição Federal de 1988, além de 

consagrar como princípios alguns valores sociais, tais como a dignidade da 
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pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 

outorgou a institutos de direito privado uma função social. Como resultado: 

"A funcionalização dos institutos jurídicos significa que o 
direito em particular e a sociedade em geral, começam a 
interessar-se pela eficácia das normas e dos institutos 
vigentes, não só no tocante ao controle ou disciplina 
social, mas também no que diz respeito à organização e 
direção da sociedade, abandonando-se a costumeira 
função repressiva tradicionalmente atribuída ao direito, 
em favor de novas funções, de natureza distributiva, 
promocional e inovadora (...)"  (AMARAL NETO, 2003, p. 
365-366) 

 

O fato de o direito privado também desempenhar uma função 

social tem por pano de fundo o valor solidariedade, previsto como objetivo 

fundamental da República no artigo 3º, inciso I da Constituição Federal de 

1988. Assim, ―é cada vez mais corrente, portanto, a noção de que está 

ultrapassada a idéia de direitos absolutos, vinculados ao arbítrio de seu titular‖ 

(FACCHINI NETO, 2009, p. 118)  

Tal afirmação encontra respaldo no próprio direito posto, em 

que se verificam diversas previsões imputando a determinados institutos de 

direito civil, tais como a propriedade, o contrato e a empresa, uma função 

social. Dentre todas essas disposições, destacam-se as seguintes, que tratam 

da função social da propriedade, do contrato e da empresa, respectivamente: 

Constituição Federal de 1988:  

―Art. 5º (...) 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;‖ 

 

Código Civil de 2002: 

―Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em 
razão e nos limites da função social do contrato.‖ 

 

―Art. 2.035. (...) 

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se 
contrariar preceitos de ordem pública, tais como os 
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estabelecidos por este Código para assegurar a função 
social da propriedade e dos contratos.‖ 

 

Lei das Sociedades Anônimas: 

―Art. 116. (...) 

Parágrafo único. 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.‖ 

 

―Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições 
que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e 
no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do 
bem público e da função social da empresa.‖ 

 

Note-se, todavia, que a densidade normativa desses 

dispositivos é baixa diante da indeterminação do conceito jurídico de função 

social. Tal indeterminação, ao contrário do que pode aparecer, não prejudica 

a aplicação da norma. Permite sua constante atualização, como explica Judith 

Martins- Costa (1992). 

Interessa ao presente trabalho desenvolver a idéia da função 

social da empresa. Para isso faz-se mister investigar o surgimento da própria 

idéia de função social. 

A construção doutrinária acerca da função social teve início no 

direito de propriedade. A partir do reconhecimento da existência de uma 

função social da propriedade é que se veio a desenvolver a discussão sobre a 

função social tanto do contrato quanto da empresa. Neste sentido, Ana 

Frazão de Azevedo Lopes (2006, pp. 113-114) elucida que: 

―Decorrência necessária do reconhecimento da função 
social da propriedade e da função social foi a posterior 
discussão sobre a função social da empresa, como 
instituição cuja importância só aumentara no século XIX, 
não só no âmbito econômico, mas também no político e 
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no social. Com efeito, a empresa assumira o papel de 
célula social catalisadora de aspirações, de anseios de 
prosperidade; de credora e, ao mesmo tempo, devedora 
da comunidade (VAZ, 1993ª, p. 16), o que evidenciava a 
sua natureza como comunidade de trabalho e de 
capital.‖(CARVALHOSA, 1978, p.34) 

 

Desta feita, propomo-nos a realizar uma breve retrospectiva 

histórica do direito de propriedade até o Estado Liberal, seguida da 

observação de como a liberdade de contratar foi consagrada nesse período 

histórico para, a partir desse retrato, apresentarmos como se construiu a idéia 

da sua funcionalização social. 

 

3.1. A Origem Histórica da Função Social 

O desenvolvimento das teorias jurídicas acerca da função 

social de institutos de direito privado tem raízes históricas na reação ao 

individualismo exacerbado preconizado durante o Estado Liberal. Conforme 

explica LOPES (2006, p. 109), a origem da doutrina da função social reside na 

discussão sobre a solidariedade social, que encontrou solo fértil nos abusos 

liberais do século XIX. Naquele primeiro momento discutia-se a existência de 

uma função social da propriedade. 

Para compreender o surgimento do tema, propomos uma 

retrospectiva histórica crítica, porém breve, de forma a contextualizar a 

propriedade e, posteriormente, os contratos, para em seguida realizarmos 

uma proposta do que seria, a nosso ver, as matizes da função social da 

empresa, fenômeno este composto, como já demonstrado, pelo empresário 

(que é por muitas vezes, uma sociedade empresária instrumentalizada por 

meio de um contrato ou estatuto social), pelo estabelecimento (que 

pressupõe, via de regra, a propriedade) e pela atividade empresarial.  
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3.1.1. O direito de propriedade: da Idade Antiga até o Estado Liberal 

A propriedade como o direito abstrato, individual e 

praticamente absoluto de usar, gozar e dispor tem raízes históricas no Estado 

Liberal de Direito, mais especificamente no movimento de codificação cuja 

principal referencia foi o Código Civil Francês.  

Aliado a uma concepção jusnaturalista vigente naquele 

momento histórico marcado pela hegemonia da burguesia, pelo 

desenvolvimento do capitalismo e do liberalismo econômico e pela 

constituição dos Estados Liberais, entre outros fatores, o movimento de 

codificação formatou a concepção clássica de propriedade, a qual veio a se 

confundir com a própria natureza do instituto. 

Interessante registrar que a idéia de propriedade enquanto 

direito individual absoluto é uma construção histórica, não um fato natural. 

José Rubens da Costa (1977) relata que no Egito, até por volta do ano 800 

a.C., a propriedade era familiar, indivisível e inalienável. Na Mesopotâmia, até 

o ano 4000 a.C., os semitas e sumérios tinham a propriedade como algo da 

tribo, nunca do indivíduo. Na Grécia, a noção de propriedade encontra-se 

intimamente relacionada à família, por crenças religiosas. Somente no século 

VI a.C., com o enfraquecimento dessas crenças e o desenvolvimento do 

comércio, surge a propriedade individual. 

Também em Roma a religião associa propriedade à família. A 

propriedade, especialmente da terra, era a base de sustentação do núcleo 

social. Como explica Serpa Lopes (1959, p. 232): 

"Na Roma primitiva, o regime de bens era dominado por 
esses dois fatores preponderantes: a concepção do 
Direito e a organização da família. Esta se fundava no 
culto ao lar e aos mortos, formando uma organização 
autocrata. Por isso mesmo exigia um sistema de bens 
assecuratórios de sua auto-suficiência". 

 

Com o desenvolvimento do império romano e o advento da Lei 

das XII Tábuas, o direito de propriedade passou a compreender o jus utendi, 
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fruendi et abutendi, passando a propriedade a ser exclusiva, absoluta e 

perpétua, observadas certas limitações, como os direitos de vizinhança. Esse 

direito de propriedade é inicialmente restrito aos cidadãos romanos e, 

posteriormente, torna-se universal. (CRETELLA JÚNIOR, 1986, p. 171) 

Já na Idade Média, após o declínio do império romano com as 

invasões bárbaras e com o fim da escravidão, a propriedade passou a ser 

elemento centralizador da vida política. No feudalismo, o poder político, 

descentralizado, passou para as mãos dos proprietários de terras, os 

senhores feudais. 

A propriedade na sociedade feudal era a célula da produção, 

de modo que o sistema de governo estava assentado numa aristocracia 

agrária, em que vigoravam os laços de dependência pessoal. A miscigenação 

entre a cultura romana e a cultura dos bárbaros germânicos trouxe 

transformações nos contornos jurídicos da propriedade. 

Leo Huberman (1986, p. 5) explica que: 

"Primeiro, a terra arável era dividida em duas partes, 
uma pertencente ao senhor e cultivada apenas para ele, 
enquanto a outra era dividida entre muitos arrendatários; 
segundo, a terra era cultivada não em campos 
contínuos, tal como hoje, mas pelo sistema de faixas 
espalhadas. Havia uma terceira característica marcante - 
o fato de que os arrendatários trabalhavam não só as 
terras que arrendavam, mas também a propriedade do 
senhor". 

 

A propriedade assentava-se no modelo de produção feudal, 

caracterizado pela estratificação social baseada em pequenos núcleos. A 

titularidade da terra estava intimamente ligada com a autoridade na Idade 

Média exercida pelo senhor feudal. A ele cabia distribuir as terras a quem 

quisesse, como lembra Clóvis Beviláqua (1946, p. 122).  

"A terra pertencia ao senhor: a terra era o fundamento 
do poder, da autoridade. O senhor, concedendo terras, 
obtinha homens, que lhe deviam prestações, e 
conseqüentemente, eram seus vassalos. Por sua vez, o 
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feudatário, com o desenvolvimento do regime, podia 
fazer concessões semelhantes, a vassalos seus, 
continuando, sempre, vinculado às obrigações, que 
impusera o suserano.‖ 

 

Nesse período histórico a propriedade não tinha um conceito 

único. Pelo contrário, apresentava-se de formas diversas, a depender do 

proprietário (senhor feudal, rei, nobreza ou clero). Há, inclusive, em alguns 

casos, a dissociação entre domínio útil e domínio eminente, como aponta 

Orlando Gomes (1997, p. 101). 

Também na Idade Média teve início o desenvolvimento teórico 

acerca da função social da propriedade, por meio dos trabalhos de Santo 

Tomás de Aquino. 

Em sua Summa Theologica, Santo Tomás de Aquino (2005) 

propõe que os bens deveriam atender o bem comum na sua utilização. A 

partir de uma construção de direito natural, a propriedade é analisada sob o 

ponto de vista ético, não tendo um dono, senão Deus. O homem apenas a 

administra. As riquezas, justamente por pertencerem a Deus, devem ser 

colocadas à disposição das sociedades. 

Ainda assim o direito de propriedade, como administração 

daquilo que é divino, é reconhecido como necessário. Três são os 

argumentos para tal reconhecimento: 

―1ª Cada um é mais solícito na gestão do que lhe 
pertence como próprio, do que no cuidado do que é 
comum a todos ou a muitos. Pois, nesse caso, cada 
qual, fugindo do trabalho, deixa a outrem a tarefa 
comum, como a acontece quando há uma quantidade de 
criados na casa. 

2ª As coisas humanas são tratadas com mais ordem, 
quando o cuidado de cada coisa é confiado a uma 
pessoa determinada, ao passo que reina a confusão 
quando todos se ocupam indistintamente de tudo.  

3ª A paz entre os homens é mais bem garantida, se 
cada um está contente com o que é seu; daí, vermos 
surgirem freqüentes litígios entre os que têm posses 
comuns e indivisas‖. (AQUINO, 2005, p. 156) 
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Gisela Hironaka (1986, p. 103) afirma que a doutrina tomista 

concebe a propriedade como bem de produção e não como um bem inserido 

na riqueza de alguém, sem outra finalidade. Assim, a propriedade só seria 

legítima se o bem sobre o qual se manifesta estiver sendo explorado de forma 

produtiva, em benefício da coletividade. 

Este argumento tomista é considerado o embrião da idéia da 

função social da propriedade, a qual veio a ser expressa pela Igreja Católica 

séculos mais tarde com a encíclica Rerum Novarum, de lavra do Papa Leão 

XIII, em 1891. 

Após o fim da Idade Média, marcado pela queda de 

Constantinopla e pelo fim da Guerra dos Cem Anos, teve início a Idade 

Moderna que foi marcada pelo fortalecimento dos Estados nacionais 

monárquicos, pela expansão marítima e colonial, pelo fortalecimento e 

expansão do capitalismo e pelo renascimento cultural e científico que 

culminou no Iluminismo. 

Nesse contexto histórico, a propriedade deixou de representar 

o título de poder feudal para ser alvo de exploração econômica. Diversos 

teóricos iluministas debruçaram sobre a natureza do direito de propriedade. 

Dentre esses destacamos John Locke, pela influência que teve nos 

movimentos revolucionários que marcaram o fim da Idade Moderna. 

Para Locke, propriedade é sinônimo de vida, liberdade e bens 

(2001, pp. 87, 123 e 156), sendo tratada como um direito natural do homem. A 

função do Estado Civil seria, então, apenas a de garantir e proteger esse 

direito natural. Para Locke (2001, p.156), ―a preservação da propriedade é o 

objetivo do governo, e a razão por que o homem entra na sociedade‖. 

E como se adquire esse direito de propriedade? Para Locke, o 

trabalho tem o condão de retirar um objeto do seu estado de natureza, 

tornando-o sua propriedade. 
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―(...) ainda que a terra e todas as criaturas inferiores 
pertençam em comum a todos os homens, cada um 
guarda a propriedade de sua própria pessoa; sobre esta 
ninguém tem qualquer direito, exceto ela. Podemos dizer 
que o trabalho de seu corpo e a obra produzida por suas 
mãos são propriedade sua. Sempre que ele tira um 
objeto do estado em que a natureza o colocou e deixou, 
mistura nisso o seu trabalho e a isso acrescenta algo 
que lhe pertence, por isso o tornando sua propriedade. 
Ao remover este objeto do estado comum em que a 
natureza o colocou, através do seu trabalho adiciona-lhe 
algo que exclui o direito comum dos outros homens.‖ 
(LOCKE, 2001, p. 98) 

 

A razão de o trabalho deslocar um bem da natureza para o 

domínio pessoal do seu titular é, para LOCKE, a valorização acrescida por 

aquele esforço.  

―(...) na verdade é o trabalho que estabelece em tudo a 
diferença de valor; basta considerar a diferença entre um 
acre de terra plantada com fumo ou cana, semeada com 
trigo ou cevada, e um acre da mesma terra deixado ao 
bem comum, sem qualquer cultivo, e perceberemos que 
a melhora realizada pelo trabalho é responsável por 
grandíssima parte de seu valor.‖ (LOCKE, 2001, p. 106) 

 

Há, contudo, limites para a aquisição de propriedades. 

Norberto Bobbio (1998, pp. 197-206) comenta criticamente os quatro limites 

propostos por John Locke. O primeiro limite seria a sobrevivência dos outros 

indivíduos: deve-se deixar na natureza, ou na propriedade dos outros, bens 

suficientes para que todos possam sobreviver. 

O segundo limite tem relação à finalidade da propriedade, que 

é o sustento individual e da família. Para LOCKE (2001, p. 98) ―tudo que um 

homem pode utilizar de maneira a retirar uma vantagem qualquer para sua 

existência sem desperdício”, pode ser de sua propriedade. ―Tudo o que 

excede a este limite é mais que sua parte e pertence aos outros.‖ 

Nesse ponto surge uma questão interessante, que é o uso do 

dinheiro. Locke acaba justificando a acumulação ilimitada de propriedades 
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quando, em vez de desperdiçar o excedente, o proprietário receber ―ouro e 

prata em troca do excesso, que podem ser guardados sem causar danos a 

ninguém‖ (2001, p. 111)  

O terceiro limite, para Locke, seria o limite do trabalho, ato 

este que legitimava a propriedade. Norberto Bobbio (1998, 202) critica esse 

limite demonstrando que, de fato, não há limitação alguma, pois Locke aceita 

que o trabalho do criado acrescente propriedade ao seu senhor. Se não há 

limite à acumulação de dinheiro, não há limite ao número de criados pagos 

com esse dinheiro, logo não há limite à propriedade adquirida por meio do 

trabalho desses criados. 

Finalmente, o último limite à aquisição de propriedade diz 

respeito à morte do proprietário. Locke reconhece o direito de herança como 

algo tão natural quanto o direito de liberdade: 

―(...) todo homem nasce com um direito duplo: primeiro, 
um direito de liberdade sobre sua pessoa, sobre a qual 
nenhum outro homem tem poder e só ele próprio pode 
dispor livremente a ela; segundo, o direito, de 
preferência a qualquer outro homem, de dividir com seus 
irmãos os bens de seu pai.‖ (2001, p. 200) 

 

  Locke pode ser considerado como o precursor da 

compreensão da propriedade como direito fundamental do homem, idéia esta 

que alimentou os ideais burgueses na Revolução Francesa, marco de início 

do Estado Liberal. 

 

3.1.2. O absolutismo do direito de propriedade no Estado Liberal 

A Revolução Francesa foi o marco do início da Idade 

Moderna, representando a ascensão da burguesia ao poder político com a 

destituição da monarquia absolutista. A propriedade e sua proteção eram de 

primordial interesse da nova classe política e foram objeto de especial 

atenção na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793, 
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documento de cunho ideológico que sintetizava o pensamento liberal da 

época. Seus artigos I e II estabelecem que: 

―I - O fim da sociedade é a felicidade comum. O governo 
é instituído para garantir ao homem o gozo destes 
direitos naturais e imprescritíveis.  

II - Estes direitos são a igualdade, a liberdade, a 
segurança e a propriedade.‖ 

  

Como se percebe, a garantia da propriedade foi alçada à 

condição de finalidade do Estado. Tanto assim que o artigo XVI da mesma 

Declaração de Direitos determinou que: 

―XVI - O direito de propriedade é aquele que pertence a 
todo cidadão de gozar e dispor à vontade de seus bens, 
rendas, fruto de seu trabalho e de sua indústria.‖ 

 

Por fim, o artigo XIX estabeleceu que: 

―XIX - Ninguém pode ser privado de uma parte de sua 
propriedade sem sua licença, a não ser quando a 
necessidade pública legalmente constatada o exige e 
com a condição de uma justa e anterior indenização.‖ 

 

A associação desses dispositivos fundamentou a 

compreensão do direito de propriedade como um direito sagrado, absoluto e 

imprescritível. Sendo sagrado somente Deus poderia tirá-lo do homem sem 

justificar. Por ser absoluto, era oponível contra qualquer um e, finalmente, por 

ser imprescritível, não poderia o proprietário perdê-lo pelo não uso ou pelo 

abandono da coisa, nem tampouco pela posse de outro. Único limite à 

propriedade seria a necessidade ou interesse público e, mesmo assim, 

mediante indenização justa. Esse individualismo exacerbado do direito de 

propriedade foi inovação introduzida pela direito do Estado Liberal, pós 

revolução francesa.  

―Até o Estado liberal, não se cogitava do exercício de um 
direito relacionado ao indivíduo que não estivesse sujeito 
a limitações decorrentes da sociedade. Nesse sentido, o 
direito romano é repleto de exemplos de restrições à 
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propriedade e à liberdade de contratar‖ (LOPES, 2006, 
p. 57) 

 

Foi sob o governo de Napoleão Bonaparte que se editou o 

Código Civil Francês, tido como a constituição do direito privado, centrada no 

direito de propriedade. É o que explica Caio Mário da Silva Pereira: 

―A Revolução Francesa pretendeu democratizar a 
propriedade, aboliu privilégios, cancelou direitos 
perpétuos. Desprezando a coisa móvel (‗vilis mobilium 
possessio‘), concentrou sua atenção na propriedade 
imobiliária, e o código por ela gerado – Code Napoléon – 
que serviria de modelo a todo um movimento codificador 
no século XIX, tamanho prestigio deu ao instituto, que 
com razão recebeu o apelido de ‘código da propriedade‗, 
fazendo ressaltar acima de tudo o prestígio do imóvel, 
fonte de riqueza e símbolo de estabilidade. Daí ter-se 
originado em substituição à aristocracia de linhagem, 
uma concepção nova de aristocracia econômica, que 
penetrou no século XX‖. (1971, p. 83) 

 

O Código Civil Francês, cujo centro gravitacional era o direito 

individual, sagrado, absoluto e imprescritível de propriedade, serviu de 

paradigma para o movimento de codificação que tomou o mundo durante o 

Estado Liberal, servindo, inclusive, de inspiração para o Código Civil Brasileiro 

de 1916. 

Esse caráter individualista do direito de propriedade trouxe, 

contudo, conseqüências negativas que foram percebidas ao longo dos dois 

últimos séculos. Com o liberalismo econômico consolidou-se uma concepção 

de liberdade e de direito subjetivo em sentido negativo, avessa à interferência, 

resistência ou oposição estatal (LOPES, 2006, p. 49). Tal fenômeno também 

se refletia na esfera dos contratos. 

 

3.1.3. O surgimento da Função Social no direito privado 

As injustiças sociais provocadas pelo individualismo 

característico do Estado Liberal ensejaram o desenvolvimento de diversas 
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teorias solidaristas, desde as teorias sociais utópicas de Owen, Saint-Simon, 

Fourier e Proudhon, passando pelo marxismo, pela função social idealizada 

por Auguste Comte e a teoria da solidariedade social de Durkheim, até o 

social-liberalismo de John Stuart Mill (LOPES, 2006. 104). 

A esse movimento de idéias pró-sociais uniu-se ainda a Igreja 

Católica através de sua doutrina social, cujo maior símbolo foi a famosa 

encíclica Rerum Novarum de 1891, do Papa Leão XIII. Este documento foi a 

resposta da Igreja Católica ao clamor da classe operária, que sofria a 

opressão produzida pela Revolução Industrial.  

A Rerum Novarum condena, ainda, a propriedade socialista, 

porque esta tiraria o pouco do direito que o homem tem. É a partir desta 

encíclica que se cunhou o termo Estado-providência, a partir da idéia de que o 

Estado deveria zelar por salários justos e pela subsistência digna das 

pessoas. Eis alguns trechos da Encíclica de 1891 que ilustram os acima 

exposto: 

"(...) Não se oponha também à legitimidade da 
propriedade particular o facto de que Deus concedeu a 
terra a todo o género humano para a gozar, porque Deus 
não a concedeu aos homens para que a dominassem 
confusamente todos juntos. Tal não é o sentido dessa 
verdade. (...) De tudo isto resulta, mais uma vez, que a 
propriedade particular é plenamente conforme à 
natureza". 

 

―Os direitos, em que eles se encontram, devem ser 
religiosamente respeitados e o Estado deve assegurá-
los a todos os cidadãos, prevenindo ou vingando a sua 
violação. Todavia, na protecção dos direitos particulares, 
deve preocupar-se, de maneira especial, dos fracos e 
dos indigentes. A classe rica faz das suas riquezas uma 
espécie de baluarte e tem menos necessidade da tutela 
pública. A classe indigente, ao contrário, sem riquezas 
que a ponham a coberto das injustiças, conta 
principalmente com a protecção do Estado. Que o 
Estado se faça, pois, sob um particularíssimo título, a 
providência dos trabalhadores, que em geral pertencem 
à classe pobre.‖ 
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No âmbito do direito, verificou-se naquele momento histórico 

uma crítica profunda à adoção cega e indiscriminada dos preceitos normativos 

do código civil, sem qualquer temperança por valores sociais. Como aponta 

Pietro Perlingieri (1972, pp. 38-39), durante o Estado Liberal: 

―(...) o que se presenciou foi o desenvolvimento de um 
fetiche formalista e positivista, com o Direito se 
enclausurando em si mesmo, desapegado da realidade 
social. O Código era a resposta para tudo, a ponto de 
tomar para si importância próxima à Constituição, como 
estatuto fundamental da vida em sociedade.‖ 

 

LOPES (2006, p. 107) aponta como exemplos doutrinários 

desse movimento contra o excesso de formalismo jurídico: 

―(...) a teoria de Jhering, a Jurisprudência dos Interesses 
de Heck, o Direito Livre de Kantorowick, a Sociologia 
Jurídica de Erlich, a Livre Investigação Científica de 
Gény, a Teoria Organicista de Gierke, as teorias 
antiformalistas de Saleilles e Ripert, a teoria funcionalista 
de Duguit e a Teoria Institucional de Hauriou‖. 

 

Fato é que o Estado Liberal já não encontrava sustentação 

teórica e o capitalismo selvagem característico daquela época gerava flagelos 

que urgiam a atuação do Estado. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 

1914, foi o fato histórico que ensejou a volta do intervencionismo estatal na 

economia, naquele primeiro momento com o intuito de atender as 

necessidades bélicas. 

Nesse contexto o direito é chamado a exercer uma função 

corretiva e de equilíbrio dos interesses particulares e coletivos, através da 

―conjunção da liberdade individual com a justiça social e a racionalidade 

econômica‖ (AMARAL NETO, 2003, p. 369). 

No México, como resultado das lutas sociais que ocorreram, 

no final do século XIX e se estenderam até o inicio do século XX, foi 

promulgada a Constituição Mexicana de 1917, o primeiro texto legal a prever 

expressamente que a propriedade possui uma função social. 
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―Art. 27. A propriedade das terras e águas, 
compreendidas dentro dos limites do território nacional, 
pertence originalmente à Nação, a qual teve e tem o 
direito de transmitir o domínio delas aos particulares, 
constituindo assim a propriedade privada. As 
expropriações somente poderão fazer-se por causa de 
utilidade publica e mediante indenização. A Nação terá, 
a todo tempo, o direito de impor à propriedade privada 
as determinações ditadas pelo interesse publico, assim 
como o de regular o aproveitamento de todos os 
recursos naturais suscetíveis de apropriação, com fim de 
realizar uma distribuição equitativa da riqueza publica, 
cuidar de sua conservação, alcançar o desenvolvimento 
equilibrado do país e o melhoramento das condições de 
vida da população rural e urbana. Com esse objetivo, 
serão ditadas as medidas necessárias para ordenar os 
assentamentos humanos e estabelecer adequadas 
previsões, usos, reservas e destinos de terras, águas e 
florestas, para efeito de executar obras publicas e de 
planejar e regular a fundarão, conservação, 
melhoramento e crescimento dos centros de população; 
para preservar e restaurar o equilíbrio ecológico; para o 
fracionamento dos latifúndios; para dispor, nos termos 
da lei, sobre a organização e exploração coletiva dos 
―ejidos‖ e comunidades; para o desenvolvimento da 
pequena propriedade agrícola em exploração; para a 
criação de novos centros de povoamento agrícola com 
terras e água que lhes sejam indispensáveis; para o 
fomento da agricultura e para evitar a destruição dos 
recursos naturais e os danos que a propriedade possa 
sofrer em prejuízo da sociedade. Os núcleos de 
população que careçam de terras e água ou não as 
tenham em quantidade suficiente para as necessidades 
de sua população, terão direito de ser dotadas destas, 
tomando-as das propriedades próximas, respeitada 
sempre a pequena propriedade agrícola em exploração." 
(tradução livre do original em espanhol) 

 

Com o término da Primeira Guerra Mundial a Alemanha foi 

obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que lhe impôs diversas 

obrigações, dentre elas a do pagamento de uma vultosa indenização de 269 

bilhões de marcos. Isso, aliado aos prejuízos da guerra, enterrou o país em 

uma crise econômica sem precedentes. 
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Após a queda do Império Alemão teve início a República de 

Weimar, cuja constituição promulgada em 11 de agosto de 1919 foi 

profundamente marcada por valores sociais. Pontes de Miranda afirma que: 

―A Constituição alemã abre a válvula às socializações, 
mas permanece no Estado de Direito. Democracia 
socialista e constitucional, representa o 
demoliberosocialístico; é a república sociodemoliberal.‖ 
(1932, p. 97)  

 

É em seu artigo 153 que a Constituição de Weimar, símbolo 

da substituição do Estado Liberal pelo Estado Social, trata do direito de 

propriedade e de sua função social. 

―Art. 153. A propriedade é garantida pela Constituição. 
As leis determinam o seu conteúdo e limites. 

§1º. A desapropriação só pode ser decretada com base 
na legislação em vigor e com a finalidade de bem-estar 
público. Deve ser executada com a devida indenização, 
salvo indicação em contrário por lei do Reich. Quanto ao 
montante da indenização, o recurso aos tribunais em 
geral deve que ser garantido em caso de controvérsia, a 
menos que as leis do Reich especifiquem o contrário. 
Desapropriações pelo Reich em detrimento dos estados, 
comunidades ou organizações de caridade só podem ser 
executadas se forem acompanhadas de uma 
compensação adequada. 

§2º. A propriedade impõe obrigações. Seu uso deve 
constituir, ao mesmo tempo, um serviço para o mais alto 
interesse comum.‖ (tradução livre do original em alemão) 

 

Como explica FACCHINI NETO (2009, p. 119). o valor 

solidariedade está na base da construção do Estado Social. A partir da 

influência das Constituições sociais do México e da Alemanha acima citadas, 

outros países passaram a prever em seus ordenamentos a função social da 

propriedade. No caso específico do Brasil, a Constituição de 1934 foi a 

primeira a prever que ―é garantido o direito de propriedade, que não poderá 

ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei 

determinar.‖ (artigo 113, §17). 
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A Constituição Federal de 1937, por sua vez, retornou à 

fórmula da Constituição de 1891, em flagrante retrocesso. Já a Constituição 

de 1946 deixou claro em seu artigo 147 que ―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.‖ 

Somente a partir da Constituição de 1967 passou-se a utilizar 

a expressão função social da propriedade, como princípio da ordem 

econômica com fim de realizar a justiça social (artigo 157, inciso III). 

Sob a égide da Constituição de 1967 foi editada a Lei das 

Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976), que reconheceu em seus artigos 

116, parágrafo único e 154 a existência de uma função social da empresa: 

―Art. 116 (...) 

 Parágrafo único. 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.‖ 

 

―Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições 
que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e 
no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do 
bem público e da função social da empresa.‖ (grifos 
nossos) 

 

Da mesma época em que foi editada a Lei das Sociedades 

por Ações é o anteprojeto do atual Código Civil Brasileiro, o qual veio a ser 

aprovado apenas em 2002. Em seu texto verifica-se a forte presença da 

função social como baliza e condição do exercício de prerrogativas típicas do 

direito privado.  
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É o caso dos contratos, que de acordo com o artigo 421, 

devem ser celebrados em razão e nos limites da sua função social, e do 

direito de propriedade, na forma do parágrafo primeiro do artigo 1.228: 

"Art. 1.228 (...) 

§ 1º. 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.‖ (grifos 
nossos) 

 

O que se constata, pois, é a passagem de determinados 

institutos jurídicos, antes eivados de uma atmosfera exclusivamente 

individualista, para a esfera do social, visando a garantir a satisfação coletiva 

dos interesses da sociedade. (CAVALLAZZI FILHO, 2007, p. 69).  

A existência de uma função social da propriedade, dos 

contratos e da empresa é, portanto, pacífica, decorrendo de expressa 

previsão legal. Mas qual o significado e o conteúdo dessa função social? É o 

que pretendemos explorar a seguir.  

 

3.2. O Conteúdo da Função Social  

 

3.2.1. A função social da propriedade 

De acordo com Plácido Silva (1963, p. 722-723), a palavra 

função tem origem no latim functio, de fungi (exercer, desempenhar), e 

significa o direito ou dever de agir, atribuído ou conferido por lei a uma pessoa 

para assegurar o cumprimento de uma missão. 

Segundo Teizen Júnior (2004, p. 30), o termo função é usado 

na análise institucional do direito para designar o bem ou valor em razão do 

qual um instituto jurídico existe. Já para José Diniz de Moraes (1999, p. 81), 
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função seria o ―complexo de atividades ordenadas e coordenadas a uma 

determinada destinação ou fim‖. Ou ainda, segundo Eros Grau (1981, p. 119) 

―um poder que se exercita exclusivamente no interesse do seu titular, mas 

também no de terceiros, dentro de um clima de prudente arbítrio‖. 

Merece ainda destaque a concepção de Fábio Konder 

Comparato (1995, p. 32): 

―Mas a noção de função, no sentido em que é 
empregado o termo nesta matéria, significa um poder, 
mais especificamente, o poder de dar ao objeto da 
propriedade destino determinado, de vinculá-lo a certo 
objetivo. O adjetivo social mostra que esse objetivo 
corresponde ao interesse coletivo e não ao interesse 
próprio do dominus; o que não significa que não possa 
haver harmonização entre um e outro. Mas, de qualquer 
modo, se se está diante de um interesse coletivo, essa 
função social da propriedade corresponde a um poder-
dever do proprietário, sancionável pela ordem jurídica.‖ 

 

Esse poder-dever, ao qual corresponde a função social, seria 

a contraposição de um dever jurídico a um direito subjetivo (TOMASEVICIUS 

FILHO, 2003, p. 39). Sob este prisma, torna-se possível analisar o direito de 

propriedade (clássico exemplo de direito subjetivo), vinculado ao dever 

jurídico de atender sua função social. 

O proprietário de um bem possui, portanto, o direito subjetivo 

de usar, fruir, dispor e reaver o bem objeto do seu direito de quem o possua 

ilegitimamente. Concomitantemente a esse poder de exercer sua pretensão 

contra terceiros (a sociedade), a função social da propriedade impõe ao 

exercício daquele direito subjetivo o dever jurídico de observar os interesses 

supremos da sociedade. (GOMES, 2004, pp. 604-605) 

E que interesses supremos seriam esses? André Osório 

Gondinho (2000, p. 413) propõe que o dever jurídico contido na função social 

da propriedade, tal qual garantida pela Constituição vigente, seria a 

observância da dignidade da pessoa humana e justiça social, respectivamente 

fundamento e objeto da República.  
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José Afonso da Silva (2004, p. 281) chega ao ponto de afirmar 

que a função social da propriedade alçada ao status de princípio 

constitucional teria o condão de interferir ―com a estrutura e o conceito de 

propriedade, valendo como regra que fundamenta um novo regime jurídico 

desta, transformando-a numa instituição de Direito Público‖. 

 Com o devido respeito, ousamos discordar dessa afirmação, 

aderindo à doutrina capitaneada por Gustavo Tepedino (2008, pp. 322/342), 

que reconhece a força transformadora da norma constitucional instituidora da 

função social da propriedade, sem redução quantitativa dos direitos do 

proprietário ou alteração de sua natureza privada, de forma que se transforma 

a propriedade em ―instrumento para realização do projeto constitucional‖. 

Uma questão que se apresenta a partir dessa concepção da 

função social da propriedade é se ela constituiria apenas um limite ao direito 

de propriedade. 

Cristiane Derani (2002, p. 59) dá a entender que sim. Para 

ela, a função social configura um ônus à propriedade individual, 

condicionando o seu reconhecimento aos casos em que esta trouxer um 

resultado vantajoso para a sociedade.  

Não é essa, contudo, a posição majoritária da doutrina, que 

nos parece mais acertada. Como já acima afirmado, Gustavo Tepedino (2008, 

p. 342) é acompanhado por Fábio Konder Comparato (1995, p. 34), o qual 

esclarece que ―a função social da propriedade não se confunde com as 

restrições legais ao uso e gozo dos bens próprios‖.  

Nesse mesmo diapasão, Eduardo Tomasevicius Filho (2003, 

p. 40) explica que a função social ―não retira a liberdade de o indivíduo ou a 

sociedade agir em seu próprio interesse, impondo, através de deveres, um 

sacrifício dos mesmos em benefício da sociedade‖. 

Também Rogério Z. Gomes (2004, p. 605), esclarece que o 

―Estado pode exigir do proprietário do bem mais do que aquelas restrições 
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existentes no Código Civil‖. Para José Diniz de Moraes (1999, p. 111), a 

função social da propriedade seria o modo de funcionar da propriedade 

exigido pelo ordenamento jurídico por ―meio de uma imposição de obrigações, 

encargos, limitações, restrições, estímulos ou ameaças, para a satisfação de 

uma necessidade social‖.  

Ana Frazão de Azevedo Lopes (2009, pp. 214-215) e Daniela 

Vasconcellos Gomes (2006, p. 51) também entendem que a função social não 

se limita a impor restrições aos proprietários.  

Finalmente, merece transcrição o ensinamento de Pietro 

Perlingieri: 

―A função social predeterminada para a propriedade 
privada não diz respeito exclusivamente aos seus 
limites. A letra do art. 42 Const. Estabelece que a lei 
determina ―os modos de aquisição, de gozo e os limites 
com o objetivo de assegurar sua função social‖, de 
maneira que esta última concerne o conteúdo global da 
disciplina proprietária, não apenas os limites.‖ (2002, p. 
226) 

 

Diante do exposto é possível construir um entendimento 

acerca do que compreende a função social da propriedade. Trata-se do dever 

fundamental que os titulares do direito subjetivo de propriedade possuem de 

exercerem esse direito em consonância com os valores constitucionais 

vigentes. 

São valores constitucionais que instruem a função social da 

propriedade a dignidade da pessoa humana, em toda sua complexidade, e os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, positivados respectivamente 

nos incisos III e IV do artigo 1º da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. 
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3.2.2. A função social do contrato 

Não apenas a propriedade, libertada do domínio senhorial, foi 

objeto de preocupação do legislador francês do Código de 1804. Os 

contratos, enquanto instrumentos de circulação das riquezas, também foram 

alçados ao status de sede do exercício pleno da liberdade individual, 

consagrando como princípios a autonomia da vontade, o consensualismo, a 

força obrigatória e a boa-fé. 

Dentro daquele contexto histórico deve ser dado o devido 

destaque à ascensão dos valores capitalistas, veiculados pela doutrina de 

Adam Smith. A burguesia, nova classe politicamente dominante, fez da 

liberdade de contratar a máxima expressão do individualismo. Cada um era 

livre para contratar como e com quem desejasse. Não cabia ao Estado 

intrometer-se na medida de justiça ou equidade entre as prestações das 

partes nas relações privadas, mas apenas garantir a execução dos contratos 

livremente pactuados. 

Esse direito contratual moldado na absoluta liberdade de 

contratar, junto ao direito de propriedade, foi mola mestra para a expansão 

capitalista dos dois últimos séculos. Como explica San Tiago Dantas (1952, p. 

13): 

―Não há exagero em dizer que o direito contratual foi um 
dos instrumentos mais eficazes da expansão capitalista 
em sua primeira etapa, como o direito das sociedades, 
especialmente das sociedades por ações, seria o 
instrumento da segunda etapa, caracterizada pela 
concentração econômica, pelo desenvolvimento pleno 
do mercado de capitais e pelas grandes empresas.‖ 

 

Tamanha a importância dos contratos no direito moderno que 

Orlando Gomes (1980, p. 7) chega a afirmar que ―passou a ser o negócio 

jurídico a categoria capital do direito privado, o instrumento por meio do qual a 

vontade dos indivíduos adquiriu significação jurídica‖. 
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Os valores que permeavam e davam base aos contratos no 

Estado Liberal podem ser constatados a partir da apreciação dos princípios 

absolutos que à época vigoravam, os quais por muito e muitos anos e até 

muito recentemente se repetiam como um mantra entre os teóricos clássicos 

do direito contratual: o princípio da autonomia da vontade, o princípio da 

relatividade subjetiva e o princípio da obrigatoriedade dos contratos. 

Como explica LÔBO (2000): 

―Esses princípios regulam a relação negocial clássica, 
que se dá pela manifestação de vontade livre de quem 
propõe e a manifestação livre de quem aceita. Portanto, 
o acordo, o consentimento, é o substrato a que se 
voltam esses princípios, que são: o princípio da 
autonomia da vontade, o princípio da relatividade 
subjetiva e o princípio da obrigatoriedade, ou seja, para 
celebrar contratos, as pessoas são livres, o que se 
acorda se torna obrigatório para as partes e não 
ultrapassa as pessoas das partes do negócio jurídico.‖ 

 

Note-se que por trás desses princípios estão o individualismo 

ferrenho e a liberdade absoluta que nortearam o direito no Estado Liberal. A 

cada um era dada a liberdade absoluta de contratar, ou não contratar, como 

bem quisesse, não havendo limites para o contrato além da licitude do seu 

objeto.  

Assim, ao lado com a propriedade, os contratos integram a 

estrutura básica de instituições de direito civil que fundamentam os valores 

legais individuais e a liberdade. AMARAL NETO (2003, p. 145) deixa claro 

que: 

"(...) propriedade e contrato são assim os institutos 
representativos do individualismo jurídico e da liberdade 
no Direito Civil, de modo a poder afirmar-se ser o Direito 
Civil o ordenamento jurídico dos particulares, fundado no 
princípio da igualdade de poder perante a lei e 
construído com base no reconhecimento de uma esfera 
de soberania individual, cujas mais evidentes 
manifestações são o princípio da liberdade, com 
referência à pessoa, da propriedade, com referência à 
relação pessoa e bens da vida, e do contrato, com 
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referência à atividade livre e discricionária dos 
indivíduos". 

 

 E ainda: 

"Tais institutos seriam a expressão das três liberdades 
fundamentais do Direito Civil: a liberdade de contratar, a 
liberdade de ser proprietário e a liberdade de testar, 
liberdades essas cada dia mais limitadas pela 
intervenção crescente do Estado no âmbito da 
autonomia individual, por meio das regras de ordem 
pública e dos bons costumes". 

 

Havia, no ideário liberal, a noção de que os efeitos do contrato 

não ultrapassam as pessoas dos contratantes, o que hoje se sabe falso, tendo 

em vista os efeitos sociais de toda e qualquer contratação. Além disso, falsa 

também era a idéia de liberdade absoluta das partes, haja vista que a opção 

―não contratar‖ ou ―contratar de forma diversa‖ quase nunca se faz presente 

em relações em que há dissonância de poder negocial.   

Diante desse panorama, o legislador entendeu por bem 

estender também aos contratos a função social, até então vigente sobre a 

propriedade. Assim, em seu artigo 421, o Código Civil de 2002 não apenas 

limitou a liberdade de contratar à observância da função social dos contratos, 

mas tornou-a razão de seu exercício. 

―Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em 
razão e nos limites da função social do contrato.‖ 

 

Essa mudança de paradigma, que de fato apenas positivou 

um fenômeno há muito verificado na jurisprudência, consagrou o que 

Humberto Theodoro Júnior (GOMES, 1994, p. 30) já havia denominado de 

―notável fase evolutiva, em que o princípio da autonomia da vontade tem 

sofrido questionamentos variados‖.  

Miguel Reale (1999, p. 7), autor do anteprojeto do Código Civil 

vigente, chega a afirmar que "o 'sentido social' é uma das características mais 
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marcantes do Projeto, em contraste com o sentido individualista que 

condiciona o Código Civil ainda em vigor". Assim, para ele, "se não houve a 

vitória do socialismo, houve o triunfo da 'socialidade', fazendo prevalecer os 

valores coletivos sobre os individuais, sem perda, porém, do valor fundante da 

pessoa humana". 

Por sua vez, Francisco Amaral (2006, p. 15) faz referência ao 

problema da segurança jurídica, ao indicar: 

"A segurança, valor fundamental da ordem burguesa, 
com a conseqüente certeza na realização do direito, 
cede a vez, na escala de prioridades axiológicas, à 
justiça e ao bem comum. Cresce a insegurança e 
desenvolve-se a incerteza no direito, incapaz este de 
responder às questões fundamentais que o mundo hoje 
apresenta, chegando-se a vislumbrar um certo retorno 
ao irracionalismo pelo desencanto da racionalidade 
moderna". 

 

AMARAL entende que o novo paradigma dos contratos 

sacrifica os possíveis efeitos derivados da segurança jurídica, em troca de 

nova atitude dos operadores do direito, no sentido de incorporação dos novos 

princípios nos processos decisórios do sistema judiciário. Essa ―insegurança‖ 

ou imprevisibilidade dos sistemas jurídicos seria um preço razoável a ser pago 

pela sociedade na busca por mais justiça.  

No mesmo diapasão, Roxana Borges (2006, p. 27) sustenta 

que a ordem jurídica privada brasileira, sob a luz da constituição vigente, ―não 

é conservadora, mas dirigente, propositiva, progressista, promocional e 

solidária‖ Com base nisso, a referida doutrinadora defende o argumento de 

que, para atingir os objetivos fundamentais assumidos pelo constituinte de 

1988 no art. 3º (construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais; promover o bem de todos), não é mais o valor da 

segurança jurídica que ocupa o lugar privilegiado no que se refere à teoria 
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contratual, mas o valor da eqüidade, do equilíbrio e da justiça nas relações 

negocia. 

Isso não implica afirmar, contudo, que a liberdade de contratar 

encontra-se suprimida, ou ainda que ao contratar as partes devam, 

necessariamente, buscar a redistribuição de riquezas ou o benefício de 

terceiros. A boa-fé objetiva não é fonte de poder para o juiz, de acordo com 

sua convicção ética individual, criar obrigações substancialmente diversas das 

que foram objeto do contrato concebido pela vontade dos contratantes. 

Presta-se, sim, a permitir ao juiz ―eliminar cláusulas imorais, ou contornar 

significados incompatíveis com os bons costumes, para assentar os que 

sejam mais com os padrões éticos dominantes". (THEODORO JÚNIOR, 2008, 

p. 164). 

Destarte, Theodoro Júnior (2008, p.167) conclui que dentro do 

ângulo da função social a atividade do juiz, não é criativa, e sim repressiva e 

sancionatória. Em nome do princípio da socialidade, não lhe cabe dar à 

convenção das partes um sentido e um objetivo que não tenham sido por elas 

eleitos. 

No mesmo sentido Arnoldo Wald (2004, p. 6) alerta que ―a 

função social do contrato não deve ser interpretada como proteção do 

legislador em relação à parte economicamente mais fraca‖. Explica o citado 

autor que é importante fazer essa distinção, ainda que em alguns casos o 

cumprimento da função social do contrato traga benefícios à parte mais fraca. 

É importante, pois, buscar-se o equilíbrio das prestações de forma objetiva. 

Exemplos concretos da repercussão da função social dos 

contratos encontram-se transcritos em enunciados aprovado pelas Jornadas 

de Direito Civil promovidas pelo Conselho da Justiça Federal, sob a 

coordenação do então Ministro do Superior Tribunal de Justiça Dr. Ruy 

Rosado de Aguiar Júnior: 

―21 - Art. 421: a função social do contrato, prevista no 
art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral a 
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impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos 
do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela 
externa do crédito.‖ 

 

―22 - Art. 421: a função social do contrato, prevista no 
art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral 
que reforça o princípio de conservação do contrato, 
assegurando trocas úteis e justas.‖ 

 

―23 - Art. 421: a função social do contrato, prevista no 
art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da 
autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance 
desse princípio quando presentes interesses 
metaindividuais ou interesse individual relativo à 
dignidade da pessoa humana.‖ 

 

―360 — Art. 421. O princípio da função social dos 
contratos também pode ter eficácia interna entre as 
partes contratantes.‖ 

 

―361 — Arts. 421, 422 e 475. O adimplemento 
substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de 
modo a fazer preponderar a função social do contrato e 
o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do 
art. 475.‖ 

 

3.2.3. A função social da empresa 

 

3.2.3.1. A empresa enquanto propriedade dinamizada em razão de 

contratos 

Para fins de classificação da propriedade utilizaremos os 

conceitos de propriedade estática e propriedade dinâmica conforme 

explicitados pela doutrinadora Isabel Vaz em sua paradigmática obra 

denominada ―Direito Econômico das Propriedades‖. 

Por propriedade estática entendem-se aquelas instituídas no 

Código Civil, que regem os bens e as coisas. De acordo com VAZ (1992, p. 
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152), "o conservadorismo que permeia o instituto da propriedade no Direito 

Civil pode ser explicado em parte pela própria natureza do objeto regulado". 

O sentido dinâmico da propriedade está na sua capacidade de 

gerar riqueza, decorrente da dinamização da propriedade, propriedade essa 

que cumpre sua função social. Nesta categoria, portanto, encontra-se aquela 

propriedade que, em razão de um feixe de contratos, encontra-se vetorizada 

ou dinamizada para a geração de lucro, ou seja, a empresa. 

Logo, a empresa jamais poderia se adequar à figura da 

propriedade estática. Ainda nos valendo do que já foi demonstrado, o conceito 

de empresa leva em conta três caracteres básicos, quais sejam: organicidade; 

profissionalidade; e economicidade. (SASSO, p. 35). A empresa é um 

complexo de relações jurídicas e econômicas, analisada pelo prisma da 

atividade econômica exercida.  

Não há como, pois, classificar a empresa em categoria distinta 

daquela imposta pelo conceito de propriedade dinâmica. Corroborando o 

acima exposto, Fábio Konder Comparato (1995, p. 3) discorre acerca da 

complexidade que se nota na atividade empresarial ao afirma que: "em torno 

da empresa, ademais, que gravitam vários agentes econômicos não-

assalariados, como os investidores de capital, os fornecedores, os 

prestadores de serviço". 

Sobre a classificação da empresa como propriedade dinâmica 

merece também destaque a lição de Eros Roberto Grau (1991, p. 131): 

"(...) no momento estático a propriedade é direito 
subjetivo; no dinâmico, função. Se pensarmos a 
propriedade dos bens de produção, em organização de 
tipo capitalista, aí teremos, nos dois momentos, a 
sociedade e a empresa. A sociedade — os acionistas - 
detém uma situação jurídica de pertinência. Já a 
empresa, detém o poder que dos bens sociais emergem. 
Daí podermos sustentar que a sociedade existe 
juridicamente enquanto situação subjetiva — direito — 
ao passo que a empresa existe juridicamente enquanto 
fonte de poder — função. Desde tal verificação se abre 
uma vertente de largos horizontes, a ensejar o esboço 
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da tese segundo a qual a sociedade é sujeito de direitos 
enquanto expressão do direito, ao passo que a empresa 
ocupa esta situação, nutrindo-se de subjetividade, 
enquanto fonte de poder". 

 

Além de propriedade, a empresa é também considerada ―feixe 

de contratos‖ ou ―nexo de contratos‖, que complementando mercados, 

reduzem custos de transação (SZTAJN, 2005, p. 70). Esses contratos, em 

conjunto com a propriedade, a dinamizam criando o que se denomina 

empresa. 

Destarte, considerando que a empresa é propriedade 

dinâmica vinculada a contratos, bem como que as sociedades capitalistas têm 

na empresa seu principal fundamento, inegável a importância de ser imposta 

a tal instituição do capital uma função social, tendo em vista a condição 

essencial ocupada pela empresa no seio da ordem econômica de países 

capitalistas.  

 
3.2.3.2. As bases constitucionais da função social da empresa 

Uma vez que, como já acima demonstrado, a função social da 

propriedade possui previsão constitucional, a empresa, enquanto expressão 

dinâmica da propriedade (e dos contratos), também deve estar condicionada 

ao atendimento de sua função social, de maneira que o exercício da atividade 

empresarial deve levar em conta a livre iniciativa garantida pela Constituição 

conciliada com os demais princípios norteadores da atividade econômica.  

Logo, se o ordenamento prevê a função social como princípio, 

haverá de ser dado ao particular liberdade de iniciativa, mas jamais se poderá 

entender tal liberdade como desprovida de limites, os quais são se encontram 

nos demais princípios constitucionais. Como explica José Afonso da Silva 

(2004, p. 794): 

"A iniciativa econômica privada é amplamente 
condicionada no sistema da constituição econômica 
brasileira. Se ela se implementa na atuação empresarial, 
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e essa se subordina ao princípio da função social, para 
realizar ao mesmo tempo o desenvolvimento nacional, 
assegurada a existência digna de todos, conforme 
ditames da justiça social, bem se vê que a liberdade de 
iniciativa só se legitima quando voltada à efetiva 
consecução desses fundamentos, fins e valores da 
ordem econômica. Essas considerações são ainda 
importantes para a compreensão do princípio da 
necessidade que informa a participação do Estado 
brasileiro na economia (art. 173), pois a preferência da 
empresa privada cede sempre à atuação do poder 
público, quando não cumpre a função social que a 
Constituição lhe impõe". 

 

A previsão legal de institutos que impõem a função social à 

propriedade e lhe delimitam a incidência é de suma importância, inclusive, 

para que se diferencie a função social da empresa da responsabilidade social 

desta última, a qual é por vezes denominada cidadania empresarial. Aquela, 

por encontrar previsão legal, é dotada de certo grau de coercitividade 

emanada da própria norma que a prevê. Esta, no entanto, encontra-se no 

plano da liberalidade do empresário, no que tange ao auxílio a terceiros que 

não estejam envolvidos diretamente em sua atividade empresarial, ficando 

muito mais no plano da fraternidade e da beneficência do que da legalidade. 

Contra o entendimento de que em decorrência de sua função 

social as empresas teriam deveres no plano da responsabilidade social Fábio 

Konder Comparato (1996, p. 38-46) argumentou que a geração de riquezas e 

sua distribuição por meio da geração de empregos já são fatos suficientes 

para que a empresa concretize o cumprimento da sua função social. 

Em sentido diametralmente oposto, ARNOLDI e MICHELAN 

(2000, p. 160) discordam expressamente da posição defendida por 

Comparato e afirmam que o desenvolvimento de um plano de assistência 

social ou de previdência complementar seriam forma de realização da função 

social da empresa. Também Nelson Nones (2002, p. 129) considera a 

realização de ações sociais como conteúdo do dever decorrente da função 

social da empresa. 
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Entendemos que as duas posições acima referidas são 

extremadas. A mera geração de lucros e de empregos pela empresa não 

implica o cumprimento de sua função social, nem tampouco a realização de 

atividades de cunho social ou beneficente.  

Na esteira de autores como Egon Bockmann Moreira (2009, p. 

250), Ana Frazão de Azevedo Lopes (2006, p. 282), Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama (2008, p. 122), Eduardo Tomasevicius Filho (2003, p. 42) 

e Daniela Vasconcelos Gomes (2006, p. 55), entendemos que a função social 

da empresa tem por finalidade garantir que a empresa atue de forma 

compatível com os valores constitucionais que norteiam a atividade 

econômica, ou seja, que o lucro será instruído pela valorização da pessoa 

humana e pelos valores sociais do trabalho e da justiça social. 

Nesse tom já se manifestou o Supremo Tribunal Federal na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 319, decidindo que ―A ordem 

econômica, também fundada na livre iniciativa, deve conformar-se aos 

ditames da justiça social.‖ 

 Para fins de facilitar sua compreensão, adotamos a distinção 

didática proposta por Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2008, p. 114-

116), segundo a qual a função social da empresa pode ser dividida em duas 

espécies: endógena e exógena, de acordo com os fatores envolvidos. 

A função social de caráter endógeno diz respeito aos fatores 

empregados na atividade empresarial no interior da produção. Assim, fazem 

parte dessa espécie as relações traballhistas desenvolvidas no âmbito 

empresarial; o ambiente no qual o trabalho é exercido; os interesses dos 

sócios da empresa, dentre outros.. 

Já a função social da empresa em seu perfil exógeno leva em 

conta os fatores externos à atividade desenvolvida pela empresa. Nesse 

sentido, são compreendidos nessa espécie de incidência da função social da 

empresa: concorrentes; consumidores; e, o meio ambiente. 
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A transcrição do artigo 170 da Constituição Federal permite-

nos constatar que tanto o perfil exógeno quanto o endógeno da função social 

da empresa foram levados em conta pelo legislador constituinte ao regular a 

Ordem Econômica no Estado brasileiro: 

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização 
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I. soberania nacional; 

II. propriedade privada; 

III. função social da propriedade; 

IV. livre concorrência; 

V. defesa do consumidor; 

VI. defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; 

VII. redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII. busca do pleno emprego; 

IX. tratamento favorecido para as empresa de pequeno 
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no país. 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei". 

 

A transcrição do referido preceito não só demonstra a 

preocupação do constituinte com a construção de uma sociedade justa e 

igualitária, como traz à baila o fato de que, ao serem previstos diversos 

princípios aplicáveis à Ordem Econômica, cada um deles deverá ter a mesma 

importância, mas poderá se moldar mais adequadamente à determinado caso 

concreto. 

Da mesma forma, o caput do referido artigo traça os limites 

que deverão ser obedecidos na aplicação dos princípios que integram seu rol, 

ao delimitar objetivo relativo à existência digna de todos os brasileiros, 
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devendo ser levados em conta os ditames da justiça social, isto é, de uma 

justa organização social dos componentes da sociedade, numa expressa 

referência ao direito como instrumento social. 

Ainda comentando a parte inicial do artigo 170 da Constituição 

Federal, há que se afirmar que a Ordem Econômica deve ser explicitamente 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Verificamos, 

pois, que os fatores exógenos e endógenos da atividade empresarial estão 

presentes em tal artigo. Afinal, a valorização do trabalho humano, sob o ponto 

de vista empresarial, encontra-se dentre os fatores endógenos da função 

exercida pela empresa. Já no que se refere ao meio ambiente, aos 

consumidores e à concorrência, há preocupação expressa do constituinte com 

fatores exógenos à função social empresária, vez que voltados à coletividade 

na qual a empresa exerce suas atividades. 

Importante destacar que esses princípios, apesar de 

conviverem harmoniosamente no texto constitucional, invariavelmente se 

tensionam no caso concreto. Ninguém tem dúvida de que, de acordo com a 

ordem constitucional vigente, a livre iniciativa deve propiciar a valorização do 

trabalho humano, a proteção ao consumidor, à livre concorrência e ao meio 

ambiente, cumprindo a função social da propriedade.  

Na prática, contudo, o aplicador do Direito é chamado a 

ponderar ou balancear esses princípios. Humberto Ávila (2009, p. 91-94) 

propõe como diretrizes para a análise dos princípios: 

(i) ―a especificação dos fins ao máximo‖;  

(ii) ―a pesquisa de casos paradigmáticos que possam 
iniciar esse processo de esclarecimento das 
condições que compõem o estado ideal de coisas 
a ser buscado pelos comportamentos necessários 
à sua realização;‖ 

(iii) ―o exame das similaridades capazes de possibilitar 
a constituição de grupos de casos que girem em 
torno da solução de um mesmo problema central‖; 
e 
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(iv) ―a verificação da existência de critérios capazes de 
possibilitar a delimitação de quais são os bens 
jurídicos que compõem o estado ideal de coisas e 
de quais são os comportamentos considerados 
necessários à sua realização‖. 

 

Não é simples essa tarefa. Humberto Ávila (2009, p. 97-102) 

explica que os princípios possuem eficácia interna e externa.  

A eficácia interna (sobre outras normas), por sua vez, pode se 

dar de forma direta (sem a intermediação ou interposição de outra norma) ou 

indireta. Indiretamente, essa eficácia daria aos princípios: (i) uma função 

definitória, ―em que se delimitam, com maior especificação, o comando mais 

amplo estabelecido pelo sobreprincípio axiologicamente superior‖; (ii) uma 

função interpretativa, ―nas hipóteses em que orientam a interpretação de 

normas constitucionais ou legal‖; e (iii) uma função bloqueadora, ―porquanto 

afastam elementos expressamente previstos que sejam incompatíveis com o 

estado ideal de coisas a ser promovido‖.  

Já a eficácia externa dos princípios, por sua vez, dá-se de 

forma objetiva sobre a compreensão dos próprios fatos e provas, permitindo a 

seleção dos fatos (eficácia seletiva) e sua valoração (eficácia argumentativa), 

e também de maneira subjetiva, proibindo as intervenções do Estado em 

direitos de liberdade (função de defesa ou de resistência), ou ordenando que 

o Estado tome medidas para a proteção de tais direitos (função protetora). 

No caso em estudo, argumentamos que a desconsideração da 

personalidade jurídica, enquanto regra, está sujeita à eficácia interna dos 

princípios constitucionais. Da mesma sorte, também se sujeita aos mesmos 

princípios a regra de limitação da responsabilidade dos sócios. 

Destarte, é possível afirmar que a regra de limitação da 

responsabilidade está sob os efeitos da função definitória dos princípios 

constitucionais da mesma maneira que a regra da desconsideração está 

sobre os efeitos da função bloqueadora daqueles mesmos princípios.  
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Disso decorre nossa proposta de funcionalização de ambas 

aquelas regras, de forma que constituam frente e verso de uma mesma 

realidade. Admitindo a função social existente na empresa como fundamento 

para o benefício da limitação de sua responsabilidade significa imprimir ao 

empresário o dever (função) de observar os princípios elencados no artigo 

170 da Constituição Federal, sob pena de perder aquele benefício. 

 

3.2.3.3. Normas infraconstitucionais relativas à função social da empresa  

Dentre os preceitos do novo Código Civil que expressam 

normas relativas à função social destaca-se o disposto no parágrafo primeiro 

do artigo 1.228, que, de forma meramente exemplificativa, dá o delineamento 

necessário à determinação do que seja a função social da propriedade: 

―Art. 1.228, (...) 

§1º. O direito de propriedade deve ser exercido em 
consonância com as suas finalidades econômicas e 
sociais, 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". 

 

Francisco Eduardo Loureiro (2007, p. 1046) explica que o 

referido dispositivo legal teve por objetivo ―dar operatividade à cláusula geral 

do artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, que dispõe ter a 

propriedade função social.‖ 

Outro dispositivo do Diploma Civil que tem em sua gênese a 

idéia de função social da empresa enquanto pessoa jurídica é o artigo 50, ao 

estabelecer: 

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento 
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 
intervir no processo, que os efeitos de certas e 
determinadas relações de obrigações sejam estendidos 
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aos bens particulares dos administradores ou sócios da 
pessoa jurídica". 

 

Tal comando normativo é de fundamental relevância para o 

presente trabalho e será objeto de análise mais detalhada no Capítulo V. Sua 

breve leitura, contudo, já se presta a elucidar que o desvio de finalidade na 

atividade empresarial da pessoa jurídica, enquanto desvio da própria função 

social da empresa, tem por conseqüência a desconsideração da 

personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios possam 

ser atingidos por credores e por terceiros lesados, caindo o manto protetor da 

pessoa jurídica. 

Neste momento, cabe citar a implicação da função social da 

empresa noutros textos legislativos. A Lei 6.404/1976, a qual trata das 

sociedades por ações, promulgada antes mesmo da Constituição Federal de 

1988 trazia no artigo 154 o seguinte: 

"Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições 
que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e 
no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do 
bem público e da função social da empresa". 

 

O citado preceito determina a vinculação dos fins econômicos 

— finalidade precípua de sociedades empresárias — ao atendimento de 

exigências de natureza social, o que justifica a própria função social afirmada. 

Não quis o legislador desvirtuar a atividade empresarial, lucrativa por 

excelência, mas sim obrigar o respeito à construção de uma sociedade melhor 

ajustada (equilibrada), de sorte a atingir o interesse (bem) público almejado 

pela coletividade. 

Ainda avaliando tal preceito, inequívoca a impossibilidade do 

desenvolvimento de uma atividade empresarial que resulte em perda ou 

degradação de bens que sejam necessários ao interesse público. Logo, aí 

também vemos a positivação dos deveres oriundos da função social, já 

comentados, classificados como endógenos e exógenos. 
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Outro dispositivo da lei das sociedades por ações que traduz a 

função social da atividade empresarial é o artigo 116, precipuamente em seu 

parágrafo único: 

"Art. 116. (...) 

Parágrafo único. 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". 

 

Corroborando nosso entendimento acerca dos deveres 

oriundos da função social, TEIZEN JÚNIOR (2004, pp. 110-111), argumenta 

que no exercício da atividade empresarial, ―devem ser respeitados os 

interesses internos e externos à atividade empresarial, ou seja, os interesses 

dos capitalistas e trabalhadores, mas também os interesses da 'comunidade' 

em que ela atua". 

Além das normas contidas no Código Civil e na Lei das 

sociedades por ações acima descritas, também o Código de Defesa do 

Consumidor veicula normas fundadas na função social da empresa. Outro 

diploma legal que muito contribuiu à consolidação da função social da 

empresa de maneira explícita foi a Lei 8.884/94, a qual trata das questões 

relativas à concorrência no setor empresarial. O artigo 1o do referido texto 

legal, ao determinar as finalidades a que se destina, estabelece que: 

"Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a prevenção e a repressão 
às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos 
ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre 
concorrência, função social da propriedade, defesa dos 
consumidores e repressão ao abuso do poder 
econômico. 

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens 
jurídicos protegidos por esta Lei". 
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É clara a intenção do legislador de reprimir o abuso 

econômico, tutelando a livre iniciativa, mas viabilizando também a livre 

concorrência, levando em conta os demais princípios trazidos pelo artigo 170 

da Constituição Federal e atribuindo à coletividade a titularidade dos bens 

protegidos pela lei. Ao definir a coletividade como titular dos bens jurídicos 

tutelados por aquela lei o legislador ratifica a existência de uma função social. 

Finalmente, outra norma que traduz para a ordem 

infraconstitucional a concretização da função social da empresa é a Lei 

9.605/98, a qual tutela o meio ambiente. Como visto, o meio ambiente é um 

dos princípios norteadores da ordem econômica, devendo qualquer atividade 

de natureza econômica respeitar e responsabilizar-se pela sua manutenção 

de maneira sustentável, sob pena de descumprir sua função social. 

Em todas essas esferas (civil, consumidor, concorrencial e 

ambiental) há normas expressas prevendo a desconsideração da 

personalidade jurídica como sanção. Demonstraremos, no Capítulo V, que o 

fundamento de aplicação dessa norma é, justamente, o descumprimento da 

função social da empresa. 

Antes disso, porém, faremos uma breve digressão a fim de 

compreender como a norma jurídica de limitação de responsabilidade dos 

sócios se estrutura, a partir de sua análise funcional, como uma norma de 

incentivo à atividade empresarial. 



78 
 

 

CAPITULO IV – A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

4.1. Origem Histórica da Desconsideração da Personalidade Jurídica 

A utilização indevida da pessoa jurídica como instrumento 

facilitador de fraudes motivou diversas tentativas por parte da doutrina no 

sentido de criar meios idôneos de prevenção e repressão. Um exemplo 

dessas tentativas foi a teoria da soberania de Haussmann e Mossa, a qual 

imputava responsabilidade ao controlador de uma sociedade de capitais por 

obrigações não cumpridas. Essa teoria, no entanto, não teve desenvolvimento 

satisfatório, vez que a autonomia patrimonial não foi relativizada. 

Já a teoria da desconsideração teve seu desenvolvimento no 

sistema da Common Law. O primeiro caso de que se tem notícia data de 

1809, nos Estados Unidos, envolvendo o Bank of the United States e 

Deveaux.  

Ao julgar o caso, o Juiz Marshall ―levantou o véu da pessoa 

jurídica‖ (piercing the corporate veil) considerando a característica individual 

dos sócios. Apesar de não se tratar de um leading case da desconsideração 

da pessoa jurídica, trata-se da primeira oportunidade em que o judiciário 

atravessou os limites da pessoa jurídica, considerando os sócios 

individualmente. 

Considerado pela doutrina como o leading case da 

desconsideração da personalidade jurídica, o caso Salomon x Salomon Co., 

ocorreu na Inglaterra, em 1897. Aaron Salomon, comerciante individual na 

área de calçados, após mais de 30 anos estabelecido, resolveu constituir uma 

limited company (equivalente à sociedade anônima de capital fechado 

brasileira), realizando a transferência de seu fundo de comércio para a 

sociedade constituída. 
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Do capital desta sociedade o Sr. Aaron Salomon era titular de 

20 mil ações e os demais seis sócios, seus familiares, de somente uma ação 

cada. Não bastasse a maioria absoluta do capital social, ele assumiu, através 

de títulos com garantia, a condição de credor privilegiado da companhia. 

Após um ano de atividade, a sociedade entrou em estado de 

liquidação, sendo que, nesse processo, alguns credores sem garantia não 

foram satisfeitos. O liquidante, então, com o fito de proteger os interesses 

desses credores, pleiteou em juízo que o sócio majoritário os indenizasse, vez 

que a sociedade não era nada mais do que a sua atividade pessoal, sendo os 

demais sócios fictícios. 

Em primeiro grau e na Corte de apelação, a personalidade da 

companhia foi desconsiderada, sendo Salomon responsabilizado pelas 

dívidas sociais. Todavia, essa decisão foi objeto de reforma pela Casa dos 

Lordes, sob o argumento da autonomia patrimonial da sociedade constituída 

regularmente. 

Apesar de não ter logrado êxito de início, esse foi o início da 

aplicação da "disregard doctrine". 

 

4.2. Desenvolvimento e Teorias da Desconsideração da Personalidade 

Jurídica no Brasil 

No Brasil, ao contrário da Inglaterra e dos Estados Unidos, a 

desconsideração da personalidade jurídica teve início na doutrina, não na 

jurisprudência. Por esse motivo, é possível identificar a existência de diversas 

correntes teóricas em contraposição, tais como as teorias subjetiva e objetiva, 

bem como as teorias maior e menor. 

A teoria subjetiva da desconsideração da personalidade 

jurídica tem como precursor no Brasil o jurista Rubens Requião, que através 

de seu artigo intitulado ―Abuso de direito e fraude através da personalidade 

jurídica‖, publicado em 1969, foi o primeiro a tratar do tema no país. 
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Reproduzindo no Brasil a teoria subjetiva da desconsideração 

de Rolf Serick, o professor Rubens Requião (2003, p. 278), sustenta que ―a 

personalidade jurídica não constitui um direito absoluto, mas está sujeita e 

contida pela teoria da fraude contra credores e pela teoria do abuso de 

direito...‖. 

Assim, Tepedino (2007, p. 58) explica que a doutrina 

subjetivista exige ―a demonstração de fatos atribuíveis ao sócio ou 

administrador que frustrem legítimo interesse do credor mediante a 

manipulação fraudulenta da pessoa jurídica‖ para sua desconsideração. 

Já Fábio Ulhôa Coelho (1992, p. 39) pontifica que a teoria da 

desconsideração não é contra o instituto da pessoa jurídica, mas: 

"muito pelo contrário, visa ao aperfeiçoamento da sua 
disciplina, de forma a compatibilizar a sua importância 
para o sistema econômico existente e a coibição das 
fraudes e abusos que, através dela, são praticados". 

 

Essa corrente subjetivista encontra fundamento das primeiras 

decisões das cortes norte-americanas, como bem aponta Eduardo Secchi 

Munhoz (2004, p.28). De fato, no clássico primeiro estudo acadêmico que 

buscou sistematizar o tema no direito norte-americano, Maurice Wormser 

(1912, p. 511) já explicava que nos casos em que a sociedade é utilizada para 

fraude a credores, para descumprir obrigação existente, para burlar a lei, para 

atingir ou perpetuar monopólio ou para praticar desonestidades ou crimes, as 

cortes poderão desconsiderar a personalidade jurídica, trazendo a justiça às 

pessoas dos seus sócios. 

As noções de abuso de direito e fraude são essenciais para a 

desconsideração da personalidade jurídica de acordo com a teoria subjetiva, 

observada a devida cautela, mediante provas inequívocas ―e apenas 

excepcionalmente, sob pena de acabar com o instituto da pessoa jurídica e 

sua limitação de responsabilidade‖, como explica Alexandre Couto Silva 
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(2009, p. 86). Também se filia à corrente da teoria subjetiva Marlon Tomazette 

(2001, p. 84),  

Em contraposição à teoria subjetiva acima exposta, parte 

relevante da doutrina sustenta o que se convencionou denominar de Teoria 

Objetiva da desconsideração da personalidade jurídica. O jurista Fábio 

Konder Comparato (1976, p. 296) é considerado o principal expoente da 

teoria objetiva e apresenta crítica ferrenha contra a teoria subjetivista, sob o 

argumento de que esta "deixa de lado os casos em que a ineficácia da 

separação patrimonial ocorre em benefício do controlador, sem qualquer 

abuso ou fraude".  

Em substituição ao abuso de direito e à fraude, tidos como 

pressupostos pela teoria subjetiva, Comparato (COMPARATO, 1976, p. 297) 

divide os fundamentos da disregard doctrine conforme negócios interna 

corporis (desvio de poder e fraude à lei) ou externa corporis (confusão 

patrimonial), partindo da idéia de ser a separação patrimonial a causa do 

negócio de sociedade, propondo:  

"O verdadeiro critério no assunto é o referente aos 
próprios pressupostos de separação patrimonial, 
enquanto causa da constituição das sociedades: de tipo 
formal, como por exemplo, o respeito à espécie 
societária; ou o pressuposto substancial da permanência 
do objeto e do objetivo sociais, como escopo 
inconfundível com o interesse ou a atividade individual 
dos sócios. A falta de qualquer desses pressupostos 
torna ineficaz a separação de patrimônios, estabelecida 
em regra".  

 

Na mesma esteira, Marçal Justen Filho (1987, p. 147) define a 

desconsideração da personalidade jurídica como: 

―a ignorância, para casos concretos e sem retirar a 
validade do ato jurídico específico, dos efeitos da 
personificação jurídica, validamente reconhecida a um 
ou mais sociedades a fim de evitar um resultado 
incompatível com a função da pessoa jurídica.‖ 
(grifos nossos) 
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Transcrevemos o trecho acima e fizemos o destaque em 

negrito para demonstrar que o vínculo entre a desconsideração da 

personalidade jurídica e a função social da empresa não é algo inédito. De 

fato, Lamartine Correa (1979, p. 613) em sua obra fundamental sobre o tema 

já afirmava que se deve aplicar a desconsideração ―se é essa utilização da 

pessoa jurídica, fora de sua função, que está tornando possível o resultado 

contrário à lei, ao contrato ou às coordenadas axiológicas fundamentais da 

ordem jurídica‖ 

A teoria objetiva, portanto, conclui que a desconsideração da 

personalidade jurídica decorre de um ―desvio de função‖ (MUNHOZ, 2004, p. 

30). Mesmo autores que dela discordam, como Fábio Ulhoa Coelho (1989, p. 

44), reconhecem suas contribuições para o estudo do tema.  

Além da divisão em objetiva e subjetiva, a doutrina criou 

também outra subdivisão teórica acerca da desconsideração da 

personalidade jurídica. Trata-se da dicotomia entre a ―Teoria Maior‖ e ―Teoria 

Menor‖. 

A Teoria Maior, segundo Alexandro Couto Silva (2009, p. 

138), condiciona a desconsideração da personalidade jurídica à verificação de 

um dos pressupostos subjetivos ou objetivos descritos acima. Somente se 

cogita sua aplicação quando presentes o abuso de direito, a fraude ou o 

desvio de função no exercício da personalidade jurídica da sociedade 

(TEPEDINO, 2007, p. 62).  

Já a Teoria Menor contenta-se com a demonstração pelo 

credor da inexistência de bens da sociedade suficientes para o cumprimento 

da obrigação, concomitante com a solvência de um de seus sócios. Em 

resumo, se a sociedade não possui patrimônio, chega-se ao patrimônio dos 

sócios, quando existente. (SILVA, 2002, p. 103). Conclui pela 

desconsideração sempre que a personalidade jurídica causar óbices à 

satisfação de obrigações da sociedade. 
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Verificaremos adiante como as normas infraconstitucionais 

tratam do tema em comento.  

 

4.3. A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito Positivo 

Brasileiro 

Influenciados pela doutrina, mesmo enquanto inexistia 

previsão legal nesse sentido, os tribunais pátrios passaram a desconsiderar a 

personalidade jurídica naqueles casos em que se verificava o abuso de 

direito, fraude, desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão 

patrimonial entre sociedade e sócios. 

Posteriormente, o legislador positivou a desconsideração da 

personalidade jurídica por meio de diversos diplomas legais sem, no entanto, 

atentar para a coerência entre as teorias adotadas, como se vai demonstrar.  

 

4.3.1. O Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90 

Coube ao art. 28 do Código de Defesa do Consumidor ser a 

primeira norma de direito positivo brasileiro a consagrar expressamente a 

desconsideração da personalidade jurídica, através da seguinte redação: 

―SEÇÃO V 

Da Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade 
jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, 
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 
estatutos ou contrato social. A desconsideração também 
será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 
jurídica provocados por má administração. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e 
as sociedades controladas, são subsidiariamente 
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 
código. 
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§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente 
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 
código. 

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. 

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa 
jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma 
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados aos consumidores.‖ 

 

Luciano Amaro (1992, p. 76) identifica no dispositivo legal 

supracitado três enunciados que admitem a desconsideração da 

personalidade jurídica: 

―a) O primeiro reporta-se às hipóteses de abuso de 
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social (art. 
28, caput, 1ª parte). 

b) O segundo abrange as hipóteses de falência, estado 
de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 
jurídica provocadas por má administração (art. 28, caput, 
2ª parte). 

c) O terceiro reporta-se a qualquer hipótese em que a 
personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo 
ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores (art. 28, §5º).‖  

 

No caput há uma miscelânea de conceitos, indevidamente 

colocados sob o título de ―Desconsideração da Personalidade Jurídica‖. Se 

por um lado encontra-se presente o abuso de direito como ensejador da 

desconsideração, nos moldes da teoria subjetiva, há previsões que não se 

confundem com a disregard doctrine, conforme aponta Marlon Tomazette 

(2001, p. 89): 

―Na seqüência o Código refere-se ao excesso de poder, 
que diz respeito aos administradores que praticam atos 
para os quais não tem poder. Ora, os poderes dos 
administradores são definidos pela lei, pelo contrato 
social ou pelo estatuto, cuja violação também é indicada 
como hipótese de desconsideração. Assim, podemos 
reunir em um grupo o excesso de poder, a violação ao 
contrato social ou ao estatuto, a infração a lei e os fatos 
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ou atos ilícitos. A redundância na redução deve ter 
resultado de uma preocupação extrema em não deixar 
lacunas, o que levou a uma redação tão confusa. 

Tais hipóteses não correspondem efetivamente à 
desconsideração, pois se trata de questão de haver 
imputação pessoal dos sócios ou administradores, não 
sendo necessário cogitar-se de desconsideração. A 
inclusão de tais hipóteses é completamente 
desnecessária, pois muito antes do Código de Defesa do 
Consumidor já existiam dispositivos para coibir tais 
práticas, como os artigos 10 e 16 do Decreto 3.708/19, 
117 e 158 da Lei 6.404/76 e 159 do Código Civil de 
1916, que tratavam da responsabilidade pessoal dos 
sócios ou administradores.‖ 

 

Além da redundância apontada, verifica-se a adoção, pelo 

legislador, de uma redação que se remete à teoria menor da desconsideração 

da personalidade jurídica, uma vez que permite sua aplicação sempre que a 

personalidade jurídica constituir, de alguma forma, obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, independentemente 

da ocorrência de qualquer abuso de direito, fraude ou desvio de finalidade.  

Nesse sentido, merece transcrição trecho do voto proferido 

pelo Ministro Ari Pargendler no julgamento do Recurso Especial nº 279.273, 

pelo Superior Tribunal de Justiça: 

―Ocorre que o § 5º desse mesmo artigo foi além e criou 
nova hipótese ensejadora da desconsideração ao dizer: 

'Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores'. 

Trata-se aqui de circunstância francamente objetiva 
(qualquer forma de obstáculo ao ressarcimento), 
independentemente de atuação culposa por parte dos 
administradores, consoante já foi dito no item 2.2. retro" 
(fl. 2.019⁄2.020, 11º vol.). ― 

 

Nesse diapasão, Cláudia Lima Marques (1999, p. 639) elogia 

a previsão ampla do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que 
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―deixa bem clara a opção legislativa pela proteção ao consumidor através da 

desconsideração sempre que a personalidade atribuída à sociedade for 

obstáculo ao ressarcimento dos danos sofridos pelo consumidor‖. 

Diante disso, podemos afirmar que a interpretação da regra 

prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor como positivação 

da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica significaria o 

entendimento que nas relações de consumo estaria automaticamente 

derrogada a norma promocional de incentivo de limitação da responsabilidade 

dos sócios por obrigações da sociedade. 

Tendo em vista a importância dessa norma de incentivo, como 

já exposto neste trabalho, e considerando que a maioria absoluta das 

empresas tem como atividade relações com consumidores sujeitas à 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, isso significaria concluir que 

o legislador teria retirado o benefício daquele incentivo de todas as relações 

de consumo, o que não nos parece lógico por contrariar os valores 

constitucionais vigentes. 

Cabe neste momento recordar que são princípios aplicáveis à 

ordem econômica brasileira, sem prevalência de um sobre o outro: 

―I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor;  

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno 
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no País.‖ 
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Como se percebe, a defesa do consumidor (tal qual a defesa 

do meio ambiente e a livre concorrência) não é o único princípio a ser 

aplicado ao caso concreto. Ao aplicar-se a teoria menor da desconsideração 

da personalidade jurídica indiscriminadamente, o judiciário estaria 

privilegiando um princípio em detrimento dos demais, o que contraria o texto 

constitucional. 

Destarte, a interpretação que entendemos mais consonante 

com a lógica do instituto é a de que não basta a mera existência de dano ao 

consumidor para que se desconsidere a personalidade jurídica. Faz-se mister 

interpretar o parágrafo 5º dentro dos limites determinados pelo caput, sendo, 

portanto, indispensável a ocorrência de uma daquelas hipóteses justificadoras 

da desconsideração. Deve-se, também, levar em consideração os demais 

princípios constitucionais aplicáveis, para que a concretização da norma 

garanta a máxima efetividade dos princípios e valores vigentes. 

Em virtude desses aspectos controvertidos, o art. 28 do 

Código de Defesa do Consumidor tem merecido diversas críticas por parte da 

doutrina pátria, que o considera, via de regra, uma deformação da disregard 

doctrine conforme desenvolvida pela doutrina e pela jurisprudência até então 

existente.  

Dentre os juristas que formulam tais críticas, relacionamos 

Fábio Ulhoa Coelho (1991); Raquel Sztajn (1992), Marlon Tomazette (2001), 

Márcio Tadeu Guimarães Nunes (2007), Alexandre Ferreira de Assumpção 

Alves (2000), Alexandre Couto Silva (2009), Simone Gomes Rodrigues 

(1994), Gerci Giareta (1992), Flávia Lefévre Guimarães (1998) e um dos 

próprios redatores do anteprojeto de Código de Defesa do Consumidor, Zelmo 

Denari (1991). 
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4.3.2. A Lei de Defesa da Ordem Econômica – Lei nº 8.884/94 

Em sentido bastante parecido com o Código de Defesa do 

Consumidor, a Lei nº 8.884/94 regulou a desconsideração da personalidade 

jurídica da seguinte forma: 

―Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por 
infração da ordem econômica poderá ser 
desconsiderada quando houver da parte deste abuso de 
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 
desconsideração também será efetivada quando houver 
falência, estado de insolvência, encerramento ou 
inatividade da pessoa jurídica provocados por má 
administração.‖ 

 

Aplicam-se, pois, ao dispositivo legal em comento aquelas 

mesmas críticas e considerações feitas no item 4.3.1 acima, quando tratamos 

do Código de Defesa do Consumidor. 

 

4.3.3. A Lei de Proteção ao Meio Ambiente – Lei nº 9.605/98 

Também a legislação ambiental previu a desconsideração da 

personalidade jurídica nos casos em que a mesma for obstáculo ao 

ressarcimento dos danos causados ao meio ambiente. 

―Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica 
sempre que sua personalidade for obstáculo ao 
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do 
meio ambiente.‖ 

 

Aplicam-se a essa definição as mesmas críticas feitas ao art. 

28, §5º do Código de Defesa do Consumidor e à Lei de Defesa da Ordem 

Econômica. 
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4.3.4. A desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil de 

2002 

Como se verificou, até o advento da Lei nº 10.406/02 e a 

promulgação do Código Civil em vigor, as iniciativas legais de positivação da 

doutrina da desconsideração da personalidade jurídica não respeitaram os 

seus contornos, criando aberrações jurídicas do ponto de vista doutrinário.  

O Código Civil merece louvor ao estabelecer em seu art. 50 os 

limites para aplicação da ―disregard doctrine‖, respeitando as construções 

doutrinárias desenvolvidas no Brasil nos últimos anos. 

―Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou 
do Ministério Público quando lhe couber intervir no 
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações 
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica.‖ 

 

Logo, verificam-se como requisitos para se desconsiderar a 

personalidade jurídica de uma sociedade: 

(i) Personificação da sociedade 

Por suposto, é necessário que a sociedade seja dotada a de 

personalidade jurídica para que a mesma possa ser desconsiderada. 

(ii) Responsabilidade limitada dos sócios 

Trata-se de pressuposto lógico, vez que se for ilimitada a 

responsabilidade dos sócios não se faz necessário afastar o manto da 

personalidade jurídica para alcançar, naquele caso concreto, o patrimônio dos 

sócios. 

(iii) Decisão judicial mediante requerimento da parte ou do Ministério Público 

É de extrema relevância que o Código Civil tenha previsto 

expressamente que a desconsideração da personalidade jurídica somente se 
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opera mediante provimento jurisdicional, a pedido da parte ou do Ministério 

Público.  

Com essa previsão legal, resolve-se o problema de juízes 

desconsiderarem a personalidade jurídica de ofício, ou ainda pior, de ela ser 

desconsiderada em procedimentos administrativos. 

(iv) Efeitos apenas em relação a certas e determinadas obrigações sociais 

Foi consagrado o caráter episódico da desconsideração da 

personalidade jurídica, a qual não é extinta, mas tão-somente afastada nos 

casos em que se aplica a ―disregard doctrine‖, continuando a sociedade (e 

todos os seus efeitos) a valer perante terceiros e, em relação a outras 

obrigações porventura existentes, também perante a parte que a solicitou. 

(v) Abuso da personalidade jurídica 

Desvio de finalidade 

O desvio de finalidade da personalidade jurídica abrange 

desde a utilização da sociedade para fins inidôneos ou fraudulentos, até o 

exercício da empresa para fim diverso daquele previsto em seus atos 

constitutivos. Assim, o Estado exige que a empresa cumpra sua finalidade 

como condição para que goze de capacidade jurídica. 

Confusão patrimonial 

Acerca da confusão patrimonial vale mencionar o fenômeno 

do ―donismo‖. É comum o entendimento que o sócio é ―dono‖ do patrimônio 

da empresa, podendo exercer domínio sobre os bens de propriedade da 

sociedade. 

Contudo, o sócio é proprietário de suas quotas ou ações 

representativas de sua participação na sociedade, não dos bens da 

sociedade. Assim sendo, não pode haver confusão do seu patrimônio com o 

da sociedade. O bem da sociedade não é de uso do sócio, assim como os 

bens do sócio não são de uso da sociedade. A existência da pessoa jurídica é 
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justamente a divisão patrimonial clara para fins de proteção do patrimônio dos 

sócios e, assim, limitação do risco de seu investimento. Se o próprio sócio 

desconsidera esses limites, impõe-se que eles sejam também 

desconsiderados por terceiros que contratam com a sociedade. 

A análise do artigo 50 do Código Civil acima realizada 

permite-nos constatar grande influência da teoria objetiva em comparação 

com os demais textos legais pré-existentes acerca da desconsideração da 

personalidade jurídica, sobretudo das idéias expressadas por Fábio Konder 

Comparato, apesar de também estarem presentes elementos da teoria 

subjetiva 

O Código Civil de 2002 optou por definir o conteúdo objetivo 

do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou 

pela confusão patrimonial. 

O desvio de finalidade ―ocorre quando o autor do ato, embora 

atuando nos limites de sua competência, o pratica por motivos ou fins 

diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público.‖ 

(MORAES, 2004, p. 36). O próprio Código Civil contempla em seu artigo 187 

o desvio de finalidade como causa de ilicitude: 

―Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito 
que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 
pelos bons costumes.‖ 

 

Da mesma forma, a Lei das Sociedades por Ações também 

caracteriza o desvio de poder em seu artigo 116, parágrafo único, 

estabelecendo expressamente que o uso do poder de controle em sentido 

contrário à função social da empresa constitui desvio. 

―Art. 116. (...) 

 Parágrafo único. 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 
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em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente 
respeitar e atender.‖ 

 

Também a confusão patrimonial como causa da 

desconsideração possui raízes em outros dispositivos legais.  Fábio Konder 

Comparato (1979, p. 343-344) já afirmava  que ―a pessoa jurídica nada mais é 

do que uma técnica de separação patrimonial‖. Assim, ―se o controlador, que 

é o maior interessado‖, não cumpre a regra de separação, ―não se vê bem 

porque os juízes haveriam de respeitá-lo‖.  

Trata-se, portanto, de decorrência lógica do princípio do venire 

contra factum proprium, ou seja, da proibição de comportamentos 

contraditórios que decorre do princípio da boa fé objetiva que rege os 

contratos sob a égide do Código Civil vigente. Ora, sendo a sociedade 

também um contrato, como já demonstrado, para que tenha eficácia devem 

suas partes agir em conformidade com o contratado. Logo, tendo a sociedade 

contratada características de separação patrimonial, devem seus sócios 

respeitar essa separação sob pena de terceiros poderem também 

desconsiderá-la. 

Note-se que uma forma bastante corriqueira de confusão 

patrimonial ocorre entre sociedades do mesmo grupo empresarial, como bem 

aponta Olavo Rigon Filho (2004, p. 211). Nesses casos, a desconsideração 

deve ser aplicada com especial precaução, buscando verificar no caso 

concreto se há abuso da personalidade jurídica. 

 

4.4. Proposta de uma Teoria Funcional da Desconsideração da 

Personalidade Jurídica 

Entendemos ser possível conciliar os interesses das teorias 

objetiva e subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica a partir de 

uma análise funcional do que se pretende desconsiderar.  
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Desse modo, partimos da compreensão de que a disregard 

doctrine tem, como acima exposto, o objetivo de fazer com que os sócios 

percam episodicamente o benefício da separação patrimonial com limitação 

de responsabilidade e respondam, pessoalmente, pelas obrigações da 

sociedade. 

A essa premissa adicionamos a constatação de que a 

limitação da responsabilidade dos sócios é uma sanção positiva que visa a 

incentivar a atividade empresarial, com vistas a permitir a concretização da 

função social das empresas. Assim sendo, vejamos.   

 

4.4.1. A limitação da responsabilidade dos sócios como norma 

promocional de incentivo 

É importante destacar que não se deve confundir a 

personalidade jurídica de alguns tipos societários com a limitação da 

responsabilidade de seus sócios. A personalidade jurídica, como já explicado, 

dota a sociedade de capacidade jurídica, distinguindo-a de seus sócios, como 

pessoa titular de bens, direitos e obrigações próprios. Contudo, apesar da 

distinção patrimonial, esgotados os ativos da sociedade, seus sócios 

respondem pelas dívidas sociais. Essa é a regra geral. 

Exceções a essa regra são as sociedades em que a 

responsabilidade dos sócios é limitada. Nestas, os sócios só se 

responsabilizam por uma quantia pré-determinada. No caso das sociedades 

limitadas, por exemplo, responsabilizam-se pela integralização do capital 

social, que serve de garantia da sociedade perante credores. Nesses casos, 

esgotados os bens da sociedade e estando totalmente integralizado o capital 

social, os sócios não respondem por dívidas da sociedade. 

Caso o capital social estiver a integralizar, ainda que 

parcialmente, os sócios terão, solidariamente, a obrigação de integralizar todo 

o capital social, independentemente de já terem integralizado a sua quota. 
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Raquel Sztajn (2005, p. 71) explica que: 

―A separação patrimonial e a decorrente limitação da 
responsabilidade de sócios por obrigações da sociedade 
facilita receber investimentos de muitas pessoas que, 
somados, permitem a cômoda organização de atividades 
— e isso vale para sociedades capital intensivas, para 
aqueles em que o investimento é de longo prazo de 
maturação e para aquelas em que, por operarem em 
setores de tecnologia, apresentam elevado risco de 
insucesso —. A fragmentação do risco serve como 
incentivo para investidores que se mostrem propensos a 
participar desses investimentos. 

 

Em consonância, sob o ponto de vista econômico, William J. 

Carney (2006, p. 665) afirma que ―a limitação de responsabilidade pode ser 

entendida como subsídio a comportamentos de risco, permitindo que alguns 

agentes externalizem uma parte dos custos de suas ações.‖ Logo, em 

contrapartida, a responsabilização seria uma forma de internalizar os custos 

decorrentes da atividade empresarial. Ocorre que, como já dito alhures, a 

atividade empresarial possui uma função social, o que significa que suas 

externalidades são de interesse da coletividade, não apenas dos seus sócios.  

A fim de esclarecer o uso que ora se faz do termo econômico 

―externalidade‖, utilizaremos a definição de Mankiw (2001, p. 11), para quem 

uma externalidade consiste no ―impacto das ações de alguém sobre o bem-

estar dos que estão em torno‖ A externalidade pode ser positiva, se o impacto 

é benéfico, ou negativa, se traz prejuízos a terceiros. 

A permitir a limitação da responsabilidade dos sócios por 

obrigações da sociedade, o legislador deu tratamento jurídico a potenciais  

externalidades negativas decorrentes das atividades empresariais. E o fez 

levando em consideração também as externalidades positivas que são 

geradas pela empresa, tais como criação de empregos e produção e 

circulação de riquezas. 

É interessante a coletânea de argumentos de diversos 

doutrinadores apresentada por William J. Carney (1999, p. 670) no sentido de 
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que a ausência de limites para a responsabilidade dos sócios desencorajaria 

as pessoas mais abastadas a investir na atividade produtiva, vez que, 

invariavelmente, estariam sujeitas a perder todo o seu patrimônio em virtude 

de atos da sociedade.  

"Tem sido argumentado que a responsabilidade solidária 
e ilimitada desencorajaria os ricos investidores a investir 
em empresas de risco, especialmente quando fossem 
desempenhar um papel passivo, no qual não poderiam 
acompanhar e supervisionar as atividades de risco da 
empresa (Blumberg, 1986; Diamond, 1982 ; Easterbrook 
e Fischel, 1985; Grossman, 1995; Halpern polimetais e 
Turnbull, 1980; Hansmann e Kraakman, 1991; Leebron, 
1991; Manne, 1967; Woodward, 1985). Esta opinião é 
corroborada por um estudo que sugere que a escolha de 
responsabilidade limitada é positivamente correlacionada 
com a riqueza dos proprietários (Horvath e Woywode, 
1996)." (tradução livre do original em inglês) 

 

Ressalte-se que parte relevante dos investidores não integra a 

administração das sociedades, pois administram apenas seus próprios 

patrimônios, distribuindo seus investimentos em diversas atividades como 

forma de minimizar o risco. É justamente a limitação da sua responsabilidade 

que lhes dá a segurança necessária para aportarem os recursos necessários 

ao desempenho da atividade empresarial. Nessa linha, Carney (1999, p. 670) 

continua: 

"A responsabilidade limitada permite a diversificação que 
é necessária para minimização do risco de uma empresa 
especializada, onde os investidores passivos se 
especializam em assumir riscos determinados sem 
previsarem monitorar a administração (Easterbrook e 
Fischel, 1985; Hovenkamp, 1991, Mitchell, 1989). Sob 
responsabilidade solidária ilimitada, os investidores ricos 
seriam os primeiros alvos dos credores de empresa em 
caso de fracasso e, portanto, seriam forçado a renunciar 
aos benefícios da diversificação, a fim de concentrar os 
seus investimentos de forma que lhes fosse possível um 
controle mais eficaz da administração. (Grossman, 1995; 
Hansmann e Kraakman , 1991; Hicks, 1982; Kraakman, 
1984; Leebron, 1991; Manne, 1967). De fato, a 
diversificação aumentaria o risco esperado dos 
acionistas ricos. Apesar de a perda máxima possível não 
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variar com a diversificação do investimento, sua 
probabilidade aumenta com tal diversificação (Leebron, 
1991 Ribstein, 1991) ". (tradução livre do original em 
inglês) 

 

Ademais, se não fosse possível que a responsabilidade dos 

investidores fosse previamente limitada, cada sócio passaria a monitorar, 

além do patrimônio da sociedade, os patrimônios pessoais dos demais sócios, 

para a eventualidade de todos virem a ser chamados a responder por 

obrigações da sociedade. Resultado disso, segundo a pesquisa de William J. 

Carney (1999, p. 671), seria um custo excessivo de monitoramento, menor 

retorno aos investimentos e destruição da eficiência do mercado de capitais. 

Se, contudo, a limitação da responsabilidade dos sócios fosse 

regra absoluta e inafastável, seria impossível responsabilizar aqueles que 

utilizam a sociedade como meio de abuso de direito ou fraude, desviando a 

sua finalidade. Por esse motivo Rubens Requião (1969, p. 24) esclarece que 

―quando o Estado concede e reconhece às sociedades comerciais a 

personificação segundo as regras normativas, pode ao mesmo tempo 

determinar os limites dessa concessão.‖ 

Na mesma linha, José Tadeu Neves Xavier (2002, p. 148) 

afirma que a limitação de responsabilidade não é uma manifestação de Direito 

Natural ou uma garantia constitucional, mas sim um privilégio que poderá ser 

efetivado apenas se observadas as exigências do ordenamento. 

 

4.4.2. A função social da empresa enquanto objetivo da norma de limitação da 

responsabilidade dos sócios 

Como demonstrado, a limitação da responsabilidade dos 

sócios por obrigações das sociedades é mola-mestra do desenvolvimento 

econômico e força motriz necessária para a concretização dos princípios 

descritos no artigo 170 da Constituição Federal, que norteiam a ordem 

econômica.  
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Isso nos permite afirmar que a norma jurídica que outorga aos 

sócios o benefício da limitação da responsabilidade por dívidas das 

sociedades por eles detidas seria uma norma cuja sanção tem caráter 

promocional de incentivo. E o que ela incentiva? 

Ao permitir a limitação dos riscos dos sócios, a citada norma 

incentiva o incremento da atividade empresarial, a qual, como explicado no 

Capítulo III acima, sujeita-se ao cumprimento de sua função social. Podemos 

afirmar, portanto, que a norma de responsabilidade limitada dos sócios tem 

por objetivo incentivar que a empresa cumpra sua função social.  

Nesse sentido, registramos a lição de Gustavo Bandeira 

(2004, p. 35-36): 

―O Estado, portanto, visando estimular a reunião e a 
concentração de recursos e esforços em prol de um 
objetivo comum e com vistas a incentivar a atividade 
econômica, valeu-se, como vimos, da personificação 
societária. A atribuição da personalidade jurídica, como 
demonstrado, corresponde, assim, a uma sanção 
positiva ou premial, no sentido de um beneficio 
assegurado pelo direito a quem adotar a conduta 
desejada.‖ 

 

Logo, uma vez constatado que determinada sociedade, em 

um ato específico, agiu de forma incompatível com os deveres que decorrem 

de sua função social, cometendo fraudes, havendo confusão patrimonial, 

desviando sua finalidade e/ou abusando do direito que lhe outorga a referida 

norma promocional, deve deixar de gerar efeitos tal proteção, 

desconsiderando-se a personalidade jurídica. 
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CONCLUSÕES 

 

A Constituição Federal de 1988 contém uma série de 

princípios de cunho axiológico que, como vetores, informam e orientam a 

atividade empresarial. Sob uma perspectiva funcional do Direito, podemos 

afirmar que tais princípios indicam os objetivos a serem perseguidos pela 

aplicação das regras. 

Isso não significa, contudo, a ausência de tensão entre esses 

princípios. Pelo contrário, no caso concreto há sempre o tensionamento entre 

os princípios aplicáveis, havendo a necessidade constante de uma análise de 

sua eficácia. 

Dessa maneira, o simples fato de o artigo 170 da Constituição 

Federal estabelecer como princípios orientadores da ordem econômica a livre 

iniciativa, a valorização do trabalho, a função social da propriedade, a 

proteção do consumidor, do meio ambiente e a livre concorrência, dentre 

outros, não resolve o problema da aplicação conjunta desses princípios no 

caso concreto, mas indica o conjunto de valores e objetivos que devem ser 

observados nas relações de direito privado. 

Neste trabalho, procuramos compreender como esses 

princípios de ordem constitucional operam sobre duas faces de um mesmo 

fenômeno: o benefício da limitação da responsabilidade dos sócios de 

sociedades por ações e de sociedades limitadas, vis-à-vis a perda episódica 

daquele benefício em decorrência da desconsideração da personalidade 

jurídica. 

Compreendendo a empresa como fenômeno poliédrico, 

verificamos ser possível identificá-la como propriedade dinamizada por 

contratos. De fato, a empresa é ainda mais dos que isso, servindo como 

ambiente de trânsito negocial relevante ao Direito. A identidade da empresa 

com o direito de propriedade e com contratos permitiu-nos utilizar o 
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desenvolvimento doutrinário acerca da função social da propriedade e da 

função social do contrato para desenhar o que, em nosso entendimento, 

seriam os contornos da função social da empresa. 

Isso significa que, a partir de uma análise funcional do Direito, 

conseguimos identificar a função social da empresa, o que também nos 

permitiu identificar a função da regra de limitação da responsabilidade dos 

sócios: atrair investidores como forma de incentivar o desenvolvimento da 

atividade empresarial. 

Sendo, portanto, uma norma promocional de incentivo, a regra 

de limitação da responsabilidade dos sócios contém uma sanção positiva 

condicionada ao cumprimento do objetivo que se pretende incentivar. Logo, 

uma vez constatado que tal objetivo (contido na função social da empresa) 

não está sendo buscado, ocorre a perda episódica do benefício, através da 

sanção negativa imposta pela desconsideração da personalidade jurídica. 

Temos, assim, que a função social da empresa serve como 

critério e condição tanto para a limitação da responsabilidade dos sócios 

quanto para a perda episódica dessa limitação por meio da desconsideração 

da personalidade jurídica. Como explica Lamartine Correa (1979, p. 613), 

deve ser aplicada a disregard doctrine ―se é essa utilização da pessoa 

jurídica, fora de sua função, que está tornando possível o resultado contrário à 

lei, ao contrato ou às coordenadas axiológicas fundamentais da ordem 

jurídica‖  

Sobre esse argumento desenvolvemos o que denominamos 

de Teoria Funcional da desconsideração da personalidade jurídica, a qual nos 

parece não ter incompatibilidade com as Teorias Subjetiva e Objetiva. Isso 

porque todos os pressupostos dessas duas teorias (abuso de direito e fraude, 

assim como desvio de finalidade e confusão patrimonial) constituem, de 

alguma forma, desvio à função social da empresa. 

Há incompatibilidade, sim, entre a proposta de Teoria 

Funcional e a Teoria Menor da desconsideração, pois para esta o simples fato 
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de a personalidade jurídica ser obstáculo ao ressarcimento do credor 

justificaria sua desconsideração. Não podemos concordar com tal assertiva, 

pois nem sempre o prejuízo não ressarcido a um credor implica violação à 

função social da empresa.  

Pelo contrário, tendo em vista a importância social da 

empresa, suprimir-lhe o principal incentivo que é a limitação da 

responsabilidade de seus sócios em prol de do interesse individual de um 

credor quando a função social da empresa está sendo atendida não nos 

parece compatível com a ordem de valores constitucionais vigente. Apenas 

nos casos em que se verifique descumprimento da função social da empresa, 

em nosso entender, poderia ser levantado o véu da personalidade jurídica.  

Prevalece, portanto, o interesse social sobre o interesse do 

credor. Havendo compatibilidade entre o interesse social e o interesse do 

credor, desconsidera-se a personalidade jurídica. Caso contrário, não. 

Como afirma Tércio Sampaio Ferraz Jr. (1980, p. 116-117), a 

Dogmática Jurídica tem por função social estabilizar as aparentes 

incongruências do sistema jurídico, dando-lhe sentido congruente, paras as 

normas entre si e também em relação aos valores ideologicamente 

organizados e calibrados.  

Uma interpretação congruente é, também, uma interpretação 

segura. Saber previamente o risco envolvido em um empreendimento é 

condição para muitos investidores. Atualmente, no Brasil, é quase impossível 

para um potencial investidor saber quais são as chances de vir a responder 

pessoalmente por obrigações da empresa e isso se deve, principalmente, à 

ausência de critérios claros para aplicação da desconsideração da 

personalidade jurídica. Tais critérios, entendemos, devem ser buscados por 

meio da interpretação dogmática, como resultado da incidência dos princípios 

constitucionais vigentes. 

Esperamos, com este trabalho de mestrado, termos 

desenvolvido um exercício de dogmática que possibilite criar congruência 
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entre a limitação de responsabilidade dos sócios, a desconsideração da 

personalidade jurídica e os princípios e normas constitucionais, permitindo 

uma interpretação harmônica com todo o ordenamento. 
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