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Introdução 

 

Atualmente, a empresa não é mais vista tendo como único objetivo 

o lucro. Ela passou a ser uma instituição social, que pela sua importância, 

desenvolvimento e influência dependem toda a humanidade. Nela, a maior 

parte da população, possui alguma ligação, seja como sócio, empregado, 

consumidor. É uma instituição social porque provém a grande maioria de bens 

e serviços da sociedade e, ainda, dá ao Estado grande parcela de suas receitas 

fiscais. 

Tem essa opinião Paulo Roberto Colombo Arnoldi e Taís Cristina 

de Camargo Michelan: 

A empresa, tal qual a concebemos hoje, não é mais uma 

mera produtora ou transformadora de bens que coloca no 

mercado. É, antes de tudo, um poder. Representa uma força 

socioeconômico-financeira determinada, com uma enorme 

potencialidade de emprego e expansão que pode influenciar, 

de forma decisiva, o local em que se encontra  (ARNOLDI; 

MICHELAN, 2000, p. 88). 
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É assim, responsável pelo emprego, produção ou intermediação 

com o consumidor, sendo o grande responsável pela receita do Estado através 

do recolhimento de impostos e valoriza e melhora o local onde se estabelece. 

Isso acontece, porque o Estado democrático de direito, 

modernamente, deixou de participar diretamente da produção e circulação de 

bens e serviços, deixando espaço para a livre iniciativa, que se transformou no 

projeto de desenvolvimento econômico da sociedade. Mas, o desenvolvimento 

econômico deverá estar vinculado ao desenvolvimento social. Os dois unidos 

conseguem alcançar o princípio da dignidade humana, já que, em nome do 

desenvolvimento econômico, o ser humano jamais poderá ser desprezado e, 

para o desenvolvimento social, o progresso, a produção não serão esquecidos. 

Conforme expõe Humberto Theodoro Júnior: 

A ordem constitucional de nossos tempos, por isso, evita o 

intervencionismo gerencial público no processo econômico; 

deixa de atribuir ao Estado a exploração direta dos 

empreendimentos de ordem econômica; mas também não 

pode permitir que em nome da liberdade negocial a força 

econômica privada seja desviada para empreendimentos 

abusivos, incompatíveis com o bem estar social e com 

valores éticos cultivados pela comunidade (THEODORO, 

2004, p. 34). 



Diante do exposto, surge o termo função social da empresa. A 

função social, como termo, surgiu na filosofia e passou para o direito, 

inicialmente, sob a forma de função social da propriedade. 

A função social é exaustivamente disciplinado na Constituição, 

como nos arts. 5º, XXIII2; 170, III3; 173, § 1º, I4; 182, § 2º5; 184, caput6; 185, 

parágrafo único7. O termo, também, está previsto no Código Civil, art. 4218, e 

no Direito Empresarial como no art. 116, parágrafo único da lei 6404/769 e art. 

47 da lei 11101/200510.  

Apesar de estar largamente difundida a expressão função social, a 

doutrina ainda não a definiu de forma satisfatória, justificando o seu estudo, 

                                                
2 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) XXIII – a propriedade atenderá a sua função social; 
3 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: 
(...) III – função social da propriedade; 
4 Art. 173. §1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 
suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação 
de serviços, dispondo sobre: (...) I – sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; 
5 Art. 182, § 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 
ordenamento da cidade expressa no plano diretor. 
6 Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que 
não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com 
cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua 
emissão, e cuja utilização será definida em lei. 
7 Art. 185, § único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o 
cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. 
8 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 
9 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. 
10 Art. 47. A  recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e 
dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica. 



principalmente, no direito empresarial. Para alcançar esse objetivo, o texto 

analisará a função social, após, a função social na empresa diferenciando-a da 

responsabilidade social. 

 

1- Função Social 

 

Na acepção jurídica, tem-se função como sendo “dever de agir, 

atribuído ou conferido por lei a uma pessoa, ou a várias, a fim de assegurar a 

vida da administração pública ou o preenchimento de sua missão, segundo os 

princípios instituídos pela própria lei”. (SILVA, 1998, p. 372). E o termo 

social como “pertencente à sociedade humana considerada como entidade 

dividida em classes graduadas, segundo a posição na escala convencional: 

Posição social, condição social, classe social”. (MICHAELIS, 1998, P. 1961). 

Juntando as duas palavras, seria definir um objetivo a ser alcançado em 

benefício da sociedade. 

Segundo Eduardo Tomasevicius Filho: 

O conceito de função teria sido formulado pela primeira vez 

por São Tomás de Aquino, quando afirmou que os bens 

apropriados individualmente teriam um destino comum, que 

o homem deveria respeitar. (TOMASEVICIUS FILHO, 

2003, p. 34). 



Estudando o assunto, Karl Renner definiu a “função social como 

uma abstração do processo econômico e, por isso, a função econômica 

corresponderia à função social no campo do direito.” (TOMASEVICIUS 

FILHO, 2003, p. 35). Para ele, a função social de um instituto jurídico seria o 

mesmo da função econômica, logo, uma propriedade improdutiva teria uma 

função social de especulação imobiliária ou de reserva de valor. Nas 

empresas, bastariam estarem funcionando para atenderem a sua função social. 

Para Leon Duguit (1975, p. 179), mais que a convivência, 

necessária se faz que esta seja solidária, haja vista a inexistência de auto-

suficiência entre os seres humanos, ensejando a interdependência na dinâmica 

dos fatos sociais. Com isso, todo ser humano teria uma função social a 

desempenhar, responsabilidade esta estendida intensivamente aos detentores 

dos modos de produção. Seguindo esse entendimento, concluiu ser a 

propriedade, não um direito, mas um dever de exercício da função social, 

tendo assim manifestado: 

Pero la propiedade no es um direcho; es uma función 

social. El propritario, es decir, el poseedor de uma riqueza 

tiene, por el hecho de poeseeresta riqueza, uma función 

social que cumplir; mientras cumple esta misión sus actos 

de propietario están protegidos. Si no la cumpre o la 

cumpre mal, si por ejemplo no cultiva su tierra o deja 

arruinarse su casa, la intervención de los gubernantes es 



legitima para obligarle a cumplir su función social de 

propietario, que consiste em asegurar el empleo de lãs 

riquezas que possée conforme su destino.11 

Essa concepção, denota a exacerbada necessidade de um benefício 

social, em detrimento ao direito individual, como o direito de propriedade, 

acabando com o direito de uso e gozo de qualquer bem, fosse este de produção 

ou consumo. 

Já, Fábio Konder Comparato (1986) definiu a função social como o 

poder-dever de vincular a coisa a um objetivo determinado pelo interesse 

coletivo. Somente, os bens de produção cumpririam uma função social, 

entendido como os empregados nas atividades produtivas. Os bens de 

consumo, aqueles destinados ao uso pessoal, não teriam essa destinação. 

Conclui que “se se está diante de um interesse coletivo, essa função social da 

propriedade corresponde a um poder-dever do proprietário, sancionável pela 

ordem jurídica”. (COMPARATO, 1986, p. 75). 

Para Eduardo Tomasevicius Filho, a função social: 

(...) significa o exercício de um direito subjetivo, de tal 

modo que se atenda ao interesse público, não apenas no 

sentido de não impor restrições ao exercício desse direito, 

                                                
11 Tradução Livre: Porém a propriedade não é um direito, é uma função social. O proprietário é o possuidor de 
uma riqueza, pelo fato de possuir esta riqueza terá uma função social a cumprir; entretanto cumprida esta 
obrigação seus direitos de proprietário estão protegidos. Se não a cumpre ou cumpre mal, se por exemplo não 
cultiva sua terra ou deixa arruinar sua casa, a intervenção dos governantes é legítima para obriga-lo a cumprir 
sua função social de proprietário, que consiste em assegurar o emprego das riquezas que possuir, conforme 
sua própria vontade. 



mas também no sentido de acarretar uma vantagem positiva 

e concreta para a sociedade. Dessa forma, entende-se a idéia 

de que a propriedade obriga ou que há um poder-dever de o 

indivíduo atender ao interesse público no exercício de seu 

direito subjetivo. (2003, p. 39) 

Para ele, o titular de um direito é também obrigado a cumprir com 

determinados deveres em relação a terceiros. Logo, a função social não tira a 

liberdade do indivíduo de agir de acordo com os próprios interesses, mas terá 

deveres com a sociedade, determinados pelos princípios e normas jurídicas, 

positivadas ou não. Diante do exposto, a sociedade só poderá exigir das 

empresas a função social das atividades que constituem objeto dela, ou seja, 

ligado a sua atividade econômica exercida. Não é possível exigir, com 

fundamento na função social, deveres para os quais as empresas não foram 

criadas, porque senão só teria deveres e não direitos. 

Para se ter a função social mais efetiva, surgiu para o Estado a 

necessidade de estabelecer normas para direcionar as pessoas as praticarem 

seus atos pensado também no interesse da sociedade. 

Nesse sentido, bem pontuou Marques Neto ao concluir: 

(...) necessidade regulatória aumenta porque, deixando o 

estado de ser ele próprio provedor dos bens ou serviços de 

relevância social, tem ele que passar a exercer algum tipo de 

controle sobre essa atividade, sob pena de estar descurando 



de controlar a produção de uma utilidade dotada de 

essencialidade e relevância (2002, p. 73-75). 

A função social surge da necessidade do Estado moderno de limitar 

o individualismo, frente a exigência social de garantir o interesse da 

coletividade que não é satisfeita dentro do Estado liberal atual. A liberdade 

não pode contrastar com a utilidade social em temas como segurança, 

dignidade humana, devendo prevalecer os interesses coletivos como à 

educação, à saúde, os transportes, à tutela ambiental, entre outras. 

A partir desses conceitos, tem-se o entendimento contemporâneo 

da função social da empresa, devendo firmar-se em equilíbrio ao direito da 

propriedade e a efetivação do fim social da atividade econômica; outrossim, 

respeitando os preceitos legais e principiológicos, proporcionando benefícios 

individuais e coletivos. 

 

2- Função Social da Empresa 

 

Segundo Paulo Roberto Colombo Arnoldi e Taís Cristina de 

Camargo Michelan: 

Foi no EUA que se originou debate acerca da noção de 

responsabilidade social da empresa. O estopim foi a guerra 

do Vietnã, com contestação da sociedade às políticas que 

vinham sendo adotadas pelo país como pelas empresas, 



especialmente aquelas diretamente envolvidas na fabricação 

de armamentos de guerra. E foi em decorrência desse 

movimento social que surgiram os primeiros relatórios 

socioeconômicos que procuraram descrever as relações 

sociais da empresa. Tais relatórios, também chamados 

Balanços Sociais, apresentam-se como uma alternativa de 

ligação entre a empresa, seus funcionários e a comunidade. 

Por meio desse instrumento de gestão e informação que 

evidencia plenamente as informações econômicas, 

financeiras e sociais do desempenho das entidades, propicia-

se uma visão completa da participação e contribuição social 

e econômica da empresa em seu ambiente de atuação (2000, 

p. 89). 

A função social não precisa estar positivada para fazer com que a 

empresa atue de acordo com o bem comum. Estando prevista em lei, facilita a 

sua observância e exigência por parte da sociedade e Estado. 

Para a empresa é atribuída o exercício de uma função social, que 

atende não só interesses dos sócios, mas também da coletividade, atrelando a 

noção de função social à atividade econômica face a sua importância. 

Para Fábio Konder Comparato: 

Função, em direito, é um poder de agir sobre a esfera 

jurídica alheia, no interesse de outrem, jamais em proveito 

do próprio titular. Algumas vezes, interessados no exercício 

da função são pessoas indeterminadas e, portanto, não 

legitimadas a exercer pretensões pessoais e exclusivas 



contra o titular do poder. É nessas hipóteses, precisamente, 

que se deve falar em função social ou coletiva. (...) em se 

tratando de bens de produção, o poder-dever do proprietário 

de dar à coisa uma destinação compatível com o interesse da 

coletividade transmuda-se, quando tais bens são 

incorporados a uma exploração empresarial, em poder-dever 

do titular do controle de dirigir a empresa para a realização 

dos interesses coletivos (1990, p.65). 

Para Eduardo Tomasevicius Filho: 

A função social da empresa constitui o poder-dever de o 

empresário e os administradores da empresa harmonizarem 

as atividades da empresa, segundo o interesse da sociedade, 

mediante a obediência de determinados  deveres, positivos e 

negativos (2003, p. 40). 

Mas a função social não pode ignorar a função primeira da 

empresa que é o lucro. Não pode ser esta anulada, a pretexto de cumprir uma 

atividade assistencial, filantrópica, por exemplo. A empresa tem uma função 

social, mas não uma função de assistência social. Primeiro, portanto, tem de 

reconhecer a função específica da empresa, para, depois, pensar em limitar 

essa necessária função. A função social jamais poderá ocupar a função 

econômica da empresa. Empresa sem lucro não sobrevive, deixa de funcionar. 

Estando ou não positivado a função social da empresa, qual é o seu 

conteúdo? 



Considerando a função econômica da empresa, como fonte 

geradora de riquezas, impostos, emprego e lucro, não é certo dizer que, só por 

funcionar a empresa cumpri sua função social. Nesse caso, estar-se-ia 

adotando a concepção de Renner sobre a função social. As decisões dos 

administradores devem estar voltadas ao bem comum, sem esquecer do objeto 

primeiro de qualquer empresa. Como exemplo, podemos citar o ganhador do 

prêmio Nobel da paz de 2006, “o banqueiro dos pobres”, que faz pequenos 

empréstimos sem exigir garantia, ajudando a população mais pobre a sair da 

miséria. E mesmo assim obtém lucro e menos de dois por cento das pessoas 

não conseguem saldar suas dívidas. 

No Brasil, encontram-se nos arts. 7 e 170 da Constituição Federal, 

o conteúdo positivado da função social. 

Mas o conteúdo da função social não se esgota na Constituição e 

em leis ordinárias. Quando não estão positivadas, terá que verificar o caso 

concreto para se ter certeza que as decisões da empresa foram no exercício 

justo da atividade empresarial. 

Diante do exposto, nota-se que, independentemente do tamanho da 

atividade econômica, todas as empresas podem realizar função social, mas, é 

claro, que na pequena empresa os benefícios que ela gerou terá menor reflexo 

na sociedade. 



Anota-se que é inegável a submissão da empresa a esse novo 

princípio, para adequá-la à exigência contemporânea, que reforça a moral e a 

justiça. Mas, a função social não pode predominar sobre os direitos e 

interesses individuais. Cabendo apenas conciliar os interesses da empresa com 

os da sociedade. 

Importante salientar que essas novas atribuições a empresa não 

elimina do Estado a sua destinação de dirigir a nação ao bem estar e a justiça 

social. Este não se exime de sua função por estar a empresa colaborando com 

a mesma finalidade. 

 

3- Responsabilidade Social 

 

Seguindo o entendimento que a função social somente está ligada 

ao objeto da empresa surge o termo responsabilidade social. 

“A responsabilidade social das empresas consiste na integração 

voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas nas 

suas operações e na interação com a comunidade. (...) (TOMASEVICIUS, 

2003, p. 46).” 



O empresário voluntariamente decide a contribuir com objetos 

distinto de seu âmbito de atividades para fazer uma sociedade mais justa, 

contribuindo para o desenvolvimento social, ambiental do país. 

Ela abrange todas as atividades não ligadas ao objeto social, mas 

que gera benefícios para a comunidade, tanto a comunidade interna da 

empresa, que são aqueles que trabalham na empresa, como investimento em 

higiene, cursos de atualização, quanto a externa, que seriam as demais pessoas 

da sociedade, como patrocínio a eventos culturais. 

Ela surgiu pelo descumprimento por parte do Estado de seus 

deveres com a sociedade. Cabendo ao empresário esse encargo, seja porque o 

Estado edita leis o obrigando ou ele sentido a necessidade de acobertar a 

população vem e ajuda. 

Para obter vantagens diante dessas novas atribuições, as empresas 

as divulgam na sociedade, fazendo grandes anúncios, para obter um maior 

número de consumidores e esses, por conseqüência, entendem que 

consumindo os produtos dessas empresas estão também ajudando a sociedade. 

Através desses atos, as empresas ainda conseguem obter benefícios 

fiscais, ou seja, ao invés de pagar os impostos, elas investem na comunidade o 

capital que seria do Estado. Mas, esse direcionamento dos tributos não podem 



ser considerados como responsabilidade social porque a empresa está 

investindo na sociedade um dinheiro que não é dela e sim do Estado. 

 

4-Conclusão 

 

O presente texto estudou a função social da empresa. Para alcançar 

esse objetivo analisou a função social, após, a função social da empresa e ao 

final apresentou as diferenças de função social e responsabilidade social. 

A função social é um princípio que trouxe um maior grau de justiça 

nas relações sociais, visando coibir os abusos individuais. Nas empresas, 

direciona a fazer o bem comum, possibilitando um ganho econômico mais 

justo para todos. 

Diante dessa nova realidade, deve a empresa ter como meta outros 

objetivos atrelados a uma exploração das atividade econômica que não se 

pauta exclusivamente com o objetivo de lucro, mas estar associados a valores 

de justiça social e bem estar coletivo. 

Assim, numa economia de mercado que pressupõe ao particular a 

detenção dos meios de produção, a empresa constitui elemento essencial para 

determinar a estrutura econômica e social de uma sociedade. 



O que se conclui que é plenamente possível a conciliação da busca 

do lucro com o exercício da função social da empresa. 
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