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EMPRESA, CONTRATO E FUNÇÃO SOCIAL NO BRASIL: UMA ABORDAGEM 

ACERCA DAS POSSIBILIDADES DE CONEXÕES 

COMPANY, CONTRACT AND SOCIAL FUNCTION: AN APPROACH OF 

CONNECTIONS POSSILITIES 

Maria Dezerto Ribeiro Borges 

RESUMO 

Esse artigo, através de pesquisas e estudos de doutrinadores e do ordenamento jurídico, visa 
abordar as possibilidades de conexão entre a empresa, o contrato e a função social. Ademais, 
constata as principais evoluções do direito privado, enfocando o desenvolvimento do contrato 
empresarial, que visavam unicamente o lucro e que atualmente objetivam harmonizar a função 
econômica com a função social.  
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ABSTRACT  

This article, through researches and studies of scholars and legal order, aims to approach of 
connections possibilities between the company, the contract and the social function. In addition, 
determine the main developments of private law, focusing on development of the business 
contract, that aims exclusively the profit and nowadays aim to harmonize the economical with 
social function.  
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 INTRODUÇÃO 

  

 O trabalho tem a importante finalidade de abordar a função social atual da empresa e do 

contrato, mostrando a evolução dos seus respectivos objetivos. No passado a sociedade era 

considerada individualista, pois, priorizavam o bem particular sem nenhuma proteção ao 

interesse social.  
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Quando se fala em empresa, entende-se que a mesma tem como única finalidade a 

geração de lucro. Na atualidade, os administradores devem ter também compromisso com a 

função social que as empresas precisam cumprir. Ou seja, a preocupação com o bem comum é 

primordial. Não significando que o lucro não seja finalidade. Quando se fala em contrato, 

entende-se que o mesmo reflete uma relação entre os contratantes. Na atualidade, os contratos 

devem garantir também o interesse social. 

O objetivo maior que visamos atingir com a reflexão do tema abordado é demonstrar a 

mudança de paradigma, a evolução da função da empresa e do contrato, que atualmente tem de 

seguir novos princípios, visando o bem comum. 

A metodologia aplicada para a elaboração do trabalho em foco foi baseada em pesquisa 

bibliográfica de doutrinadores do direito e, pesquisadores sobre os assuntos abordados pelo 

tema discutido. 

Iremos discorrer sobre o tema, iniciando por estabelecer a aproximação do contrato e da 

empresa, informando seus conceitos e definições gerais. Posteriormente, analisaremos o 

histórico da questão empresarial e contratual no direito brasileiro. Para finalizar, enfatizaremos 

a função social da empresa e do contrato, e como se correlacionam. 

 

 

  

1. EMPRESA E CONTRATO EM APROXIMAÇÃO 

 

1.1 Conceitos de empresa 

 A definição moderna de empresa foi adotada pelo Código Civil Brasileiro de 2002. 
Anteriormente aplicava-se o conceito de ato de comércio, influenciado pelo direito francês, 
que utilizava como meio de diferenciar a sociedade civil e comercial exclusivamente pela 
essência da atividade que o empreendedor desenvolvia.  

 O Código Comercial Brasileiro de 1850 tinha a intenção de verificar se a atividade 
exercida pelo comerciante era de fato uma atividade comercial ou civil e, dessa forma, fazia a 
sua definição, criando assim certa dificuldade para a sua conceituação. Um exemplo clássico: 
uma atividade agrícola que possuía fatores de produção, não era considerada sociedade 
comercial, por ser a agricultura uma atividade civil.  
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 Na visão italiana de teoria da empresa, o critério para classificação da mesma é o 
modo de organização dos fatores de produção (capital, trabalho,). Ou seja, a finalidade da 
atividade econômica é a produção ou circulação de bens ou serviços. 

 No atual Código Civil Brasileiro promulgado em 2002, não há um claro 
estabelecimento do que pode ser considerada empresa, porém, no seu artigo 966 o empresário 
é aquele que exerce em caráter profissional, atividade econômica organizada com a finalidade 
de produção ou circulação de bens ou de serviços. O mesmo no artigo 1.142 de se define 
estabelecimento empresarial como o complexo de bens organizados, para o exercício da 
empresa, por empresário ou sociedade empresária.  

 Com indefinição do conceito de empresa persistir, o doutrinador italiano, Alberto 
Asquini, afirma que empresa é “fenômeno econômico poliédrico” com quatro perfis: 

a) Perfil subjetivo, correspondente ao empresário ou sociedade empresária; 

b) Perfil funcional, como a atividade organizada para a produção e circulação de 
mercadorias ou serviços; 

c) Perfil objetivo, ou patrimonial como o estabelecimento; 

d) Perfil corporativo, a empresa como instituição. 

 

Segundo Asquini, a denominação de empresa está contida somente no perfil funcional, 
visto que a empresa é considerada como “atividade econômica organizada pelo empresário 
com a finalidade de produção ou circulação de bens e serviços”, as demais características são 
conceitos relativos a diferentes institutos jurídicos próprios (o empresário, citado no perfil 
subjetivo, já o perfil objetivo é o estabelecimento empresarial).  

 A empresa sendo uma instituição é observada no perfil corporativo, não é uma 
classificação jurídica mas ideológica, a empresa é tida como unidade geradora de riquezas ao 
empresário e, também, suplanta seus interesses pois, o exercício empresarial engloba outros 
benefícios ligados aos empregados e da sociedade. 

 De acordo com o jurista Sérgio Campinho, a empresa “manifesta-se como uma 
organização técnico-econômica, ordenando o emprego de capital e trabalho para a exploração, 
com fins lucrativos, de uma atividade lucrativa”.  

 
 

 

1.2 Conceito de contrato 
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 O contrato é um acordo ou pacto que duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, fazem 

entre si, assumindo compromissos. Ele reflete a finalidade de adquirir, resguardar, modificar, 

transferir ou extinguir direitos.  

 Ulpiano define o contrato como “est pactio duorum pluriumve in idem placitum 

consensus”, que significa “ o mútuo consenso de duas ou mais pessoas sobre o mesmo objeto. 

 Clóvis Beviláqua afirma que “o acordo de vontade de duas ou mais pessoas com a 

finalidade de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direito”.  

 Já Maria Helena Diniz “contrato é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade 

da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, 

com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial”. 

 O jurista Orlando Gomes tem a seguinte opinião, “contrato é, assim o negócio jurídico 

bilateral, ou plurilateral, que sujeita as partes à observância de conduta idônea a satisfação dos 

interesses que regularam”. 

 Por se tratar de negócio jurídico, o contrato tem como função preservar a vontade das 

partes para se conseguir um fim.  

 

  

Os negócios jurídicos bilaterais se formam a partir de manifestações de 
vontade distintas, porém coincidentes, recíprocas e concordantes sobre o 
mesmo objeto. [...] Forma-se o negócio jurídico bilateral no momento em que 
os figurantes materializam o acordo. Em geral, há uma oferta ( = proposta) e 
uma aceitação, negócios jurídicos unilaterais que se soldam pelo consenso” 
(MELLO, 2003, p.198)  

 

 

  

 Como o contrato somente deve tratar de matérias negociáveis, dessa forma obrigações 

inerentes aos indivíduos não pode ser objeto de contrato. Como por exemplo, a obrigatoriedade 

dos pais de colocar seus filhos menores na escola, ou mesmo, o dever de prestar alimentos ao 

familiar. 

 O contrato deve ser utilizado no âmbito econômico onde há concreta ou latente 

circulação de riqueza, que não é só dinheiro ou bens materiais, também podendo ser 

considerados utilidades de avaliação econômica mesmo que não sejam em sentido próprio. 
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Nestes termos, até a promessa de fazer ou não fazer qualquer coisa em 
benefício de alguém, representa, para o promissário, uma riqueza verdadeira 
e própria (ROPPO, 1988, p.13) 

 
 
 
 Como vimos, no direito há várias interpretações, não tendo em geral entendimentos pacificados, 
confirma a máxima : 
 

 

Omnis defitio in juris civilis periculosa est: parum est enim, ut non ubverti 
possit (toda definição em direito civil é perigosa: poucas são as que não podem 
ser derrubadas) (NORONHA, 1994, p.34) 
 

 
 
 O contrato com o seu conteúdo patrimonial exerce importante papel na construção do direito. 
 

  

 

1.3 Conceito de contrato empresarial 

 São considerados contratos empresariais aqueles em que as partes tem sua atividade 

movida por razões comerciais. O elemento da empresarialidade é caracterizado pela 

organização econômica dos fatores de produção que envolve a produção ou circulação de bens 

ou serviços através de estabelecimento empresarial que vise lucro e, a valorização dos 

investimentos efetuados. 

 O contrato empresarial possuem características próprias que os diferem dos contratos 

em outros seguimentos do Direito. Geralmente, há equilíbrio de poderes e de forças entre as 

partes contratantes, não havendo hipossuficiência ou falta de equilíbrio o que acarretaria em 

vantagem de um dos lados sobre o outro. Com essa finalidade e dependendo da natureza do 

contrato a ser celebrado, são comuns cláusulas e regras que explicitam a condição e /ou situação 

específica dos contratantes. No intuito de demonstrar o equilíbrio de forças, é importante 

constatar que as partes: 

 

a) Possuem conhecimento e experiência nos negócios principalmente nas questões 

econômico-financeiras. O negócio jurídico pretendido deve ser analisado com a 

finalidade de verificar se o mesmo pode ocasionar vantagens, desvantagens, riscos e 

probabilidade de retorno; 
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b) Estão assistidos por profissionais capacitados, que conhecem a fundo operações 

similares ao negócio jurídico pretendido; 

c)  Realizaram estudos sobre o negócio pretendido. Dependendo do caso, utilizaram 

auditorias técnicas e operacionais e se houve o planejamento. 

 

 

 O contrato empresaria ocorre em torno da atividade comercial das partes, visando lucro 

ou a valorização do investimento realizado, portanto, o mesmo não deve ser subsumir à lógica 

jurídica das relações de consumo (i.e., Direito do Consumidor). 

 

 Segundo Fábio Konder: 

 

 

Não há, propriamente, contraposição de dois sistemas jurídicos distintos em 
matéria de obrigações: o do Código Civil e o do Código Comercial. O que há 
é um só sistema, no qual os dispositivos do Código de Comércio aparecem 
como modificações específicas das regras gerais da legislação civil, 
relativamente às obrigações e contratos mercantis. A duplicidade legislativa 
aparece, tão-só no que tange a essas regras de exceção, dentro do sistema 
global. (COMPARATO, p.251) 

 

 

 Para o jurista Waldemar Ferreira: 

 

 

Não difere, com efeito, essencialmente a obrigação comercial da civil. Não se 
distingue a relação jurídico-comercial de qualquer outra. A essência é sempre 
a mesma. (FERREIRA, p.12) 

 

 

 O Código Civil de 2002 promoveu a unificação do regime jurídico dos contratos, com 

isso, houve desprezo à teoria geral dos contratos mercantis, pois, não há separação das 

obrigações civis e comerciais, consequentemente há a procura de igualar o funcionamento e a 

disciplina do contrato mercantil com o civil. 

 Historicamente a teoria geral dos contratos mercantis identificava as diferenças entre os 

contratos civis e mercantis, atualmente isso mudou. 
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 Com a consolidação do direito do consumidor os contratos empresariais por serem de 

categoria autônoma, passaram a ter tratamento peculiar e diferente das regras do direito civil e 

do direito consumerista, pois o direito do consumidor evidencia e trata a vulnerabilidade do 

consumidor no mercado e o direito que o mesmo tem de não ser explorado. 

 Na atualidade convenciona-se uma diferenciação entre os contratos: 

 

a) Contratos Civis; 

b) Contratos com consumidores; 

c) Contratos empresariais. 

 

 O que diferencia os contratos empresariais dos outros contratos, é que a finalidade dos 

primeiros é conseguir vantagem econômica e lucro bilateral para as partes contratantes. 

 De acordo com o doutrinador Antônio Junqueira de Azevedo os contratos podem ser 

classificados como “empresariais e existenciais”, que abrangem contratos de consumo, 

contratos que viabilizam a subsistência da pessoa humana, a compra da casa própria, contratos 

de trabalho e contratos de locações residências. 

  

2. A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E DO CONTRATO 

2.1 O conceito de função social 

  

 O direito brasileiro atual reflete o interesse acadêmico e legislativo da função social no 

âmbito dos institutos jurídicos, principalmente no direito privado, no direito civil e também no 

direito empresarial. 

 Institutos como propriedade, negócio jurídico contratual e testamentário, a empresa, a 

família que antigamente tinham uma visão individualista, passaram a ter uma preocupação 

social. 

 O Estado começou a participar e interferir nas funções da vida social pois, constatou-se 

que as teorias do liberalismo econômico que pregavam a total liberdade e não participação do 

Estado na economia fracassaram. Ficou comprovado que as leis do mercado não conseguiam 

frear os abusos praticados nas atividades econômicas. 

 O direito passa a ter nova funcionalização, objetivando equilibrar as relações jurídicas, 

sociais e econômicas, evidenciando a presença estatal.  
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Judith Martins-Costa conceitua a funcionalização “a atribuição de um poder tendo em 

vista certa finalidade ou a atribuição de um poder que se desdobra como dever, posto que 

concedido para a satisfação de interesses não meramente próprios ou individuais, podendo 

atingir também a esfera dos direitos alheios”.  

A funcionalização modifica os princípios dos institutos do direito privado, visando dar 

equilíbrio às relações e interesses marcadamente individuais cm as necessidades sociais e 

coletivas. Esse equilíbrio é fundamental para a sociedade, pois, como se sabe o homem é um 

ser sociável, que necessita da colaboração dos iguais para a conservação de sua espécie. 

O preceito da função social no direito civil é proveniente de matriz filosófica e sob a 

vertente histórica resulta numa compreensão atual dos valores que devem nortear os institutos 

do direito civil, deixando em segundo plano o individualismo. O que justifica a preocupação 

com a função social são os preceitos dos direitos humanos e fundamentais, relacionados com a 

moradia, trabalho, que levem a sobrevivência com dignidade da pessoa humana. 

Com relação à natureza jurídica da função social, o jurista Antônio Junqueira de 

Azevedo prefere chamá-la de princípio, pois, outros utilizam as expressões, atributo, diretriz ou 

cláusula-geral (Judith Martins-Costa) e, ainda doutrinadores denominam de doutrina da função 

social ou ideia-princípio (Giselda Hironaka e Tezein Júnior). 

Devemos considerar que a tutela da propriedade, do contrato, da empresa e da família 

está interligada a noção de função social na concepção da legitimação do título dominial, 

contratual, empresária e familiar. 

Os legisladores brasileiros, primeiro esporadicamente e, depois, de maneira sistemática, 

costumam atuar de forma a intervir na economia para reduzir as desigualdades sociais e 

econômicas e atender os interesses básicos da população mais carente, dessa forma impõe 

restrições a liberdade contratual e a utilização da propriedade. 

 

 

2.2 Função social da Empresa 

 

 Em razão dos princípios e direitos advindos do Estado Social, a função social que era 

ligada à propriedade começou a ser discutida na doutrina jurídica. Até o momento, pairava o 

modelo liberal de Estado, que defendia os direitos do indivíduo, relacionados com as bases do 

liberalismo jurídico, liberdade, propriedade e igualdade. 
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 Devido ao fato de que o Estado não deveria intervir nos direitos d garantias dos 

indivíduos, liberdade e igualdade eram absolutas, mas com relação à propriedade, base do 

modelo produtivo capitalista, que gerava desenvolvimento de atividade econômica com 

finalidade de lucro, concentração de capital e progresso. 

 Com a acumulação de bens e com liberdade total para desempenhar suas atividades, 

ocorreu um aumento substancial das indústrias, desenvolvimento econômico devido ao 

aumento da produção, entretanto, problemas sociais resultantes da desigualdade de 

oportunidade e da exploração dos detentores dos meios de produção, para atingir maior 

crescimento, fez com  que parte da sociedade buscasse uma proteção. Coube ao Estado a criação 

de regras que garantissem seus direitos fundamentais. A Comuna de Paris (1871), a Revolução 

Mexicana (1910) e a Revolução Russa (1917), foram os inspiradores desses movimentos 

sociais. 

 O Estado intervencionista, com responsabilidades sociais, monitora o exercício da 

liberdade e da propriedade. A propriedade não mais seria um meio de exploração e opressão. 

Surgindo assim o conceito de função social da mesma, para que ela atue como recurso do modo 

produção e também garanta a proteção e a promoção de direitos fundamentais básicos, zelando 

pela preservação da dignidade humana. A empresa usa a propriedade como recurso e repercute 

no meio social com a criação de empregos, constituição de bens e serviços, intervenção no meio 

ambiente etc. 

 Fica evidente a obrigação da existência da função social da empresa, visto que ela exerce 

bastante influência no meio econômico da sociedade. Dessa forma a empresa não pode deixar 

de considerar os princípios fundamentais do corpo jurídico, que abordam uma variedade de 

valores sociais.  

 

  

A função social da empresa é referida – porque não seria demais enfatizá-lo – 
mas como mote para se agitar, mais amplamente, a função social da 
propriedade. A intensão é ressaltar que as diversas pessoas jurídicas que se 
relacionem com o Estado têm bastante evidente a necessidade de cumprirem 
essa função. (ROTHENBURG, 2007, p.88) 
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 A função social da propriedade e da empresa provém doa princípios do Estado Social 

que enfatiza a observação dos direitos sócias básicos, visando assim a boa convivência e a 

dignidade humana. 

 Nota-se que a função social no ordenamento jurídico brasileiro sofreu influência do 

Estado Social, pois se constata a presença dos preceitos sociais exigidos no exercício das 

atividades econômicas. 

 O ordenamento jurídico é inspirado nos anseios da sociedade e, ao longo do tempo 

evolui atendendo as conquistas sociais e ao modo evoluído de pensar. Cria-se doutrina e 

jurisprudência que dão embasamento ao pensamento jurídico e se transformam em costumes, 

que positivados passam a fazer parte do ordenamento, com efeito irretroativo. 

 A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 170, menciona os princípios da ordem 

financeira e econômica: 

 

 

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

 

  

 O propósito de função social da propriedade influi na função social da empresa, visto 

que além da propriedade, a entidade lucrativa utiliza recursos humanos, financeiros, ambientais, 

no incremento da atividade econômica criando uma série de fatores externos. Fazendo-se 

necessária a criação e delimitação da conduta e dos objetivos que não podem ser apenas visando 

o lucro mas também o benefício social. 

 Essas normas surgiram dos princípios do Estado Social e, não devem ser desvalorizadas, 

tendo sido utilizadas em mecanismos introdutórios de normas no ordenamento jurídico. 
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Também influenciaram na confecção de outras normas positivadas, que consolidaram tais 

finalidades. 

 

   

Em sociedades complexas, princípios morais, para terem efetividade, são 
inseridos em textos jurídicos para serem implementados, para que tragam 
desdobramentos em questões de interesse universal. (HABERMAS, 2012, 
p.145) 

 

 

 As mínimas garantias compreendidas como a função social da empresa, se inserem no 

ordenamento jurídico brasileiro, sendo legítimas em face das normas jurídicas serem reflexo de 

um procedimento democrático de positivação. A soberania do povo norteia as normas jurídicas 

sob a autoridade das quais coexistirão em sociedade. 

 A função social da empresa se transforma em direito positivado quando vira um marco 

regulatório, sendo reproduzido, justificado e reiterado com o dever da garantia de direitos, 

compelir deveres, inspirar a criação de outras normas. Não será consentido que normas jurídicas 

sejam implementadas com finalidade de diminuir e retirar benefícios. A atividade econômica 

brasileira deve seguir os princípios constitucionais, baseados no ordenamento jurídico, não 

podendo se expandir sem considerar os princípios acima mencionados. 

 Um exemplo descritivo da função social da empresa foi o surgimento da Lei nº 11.101 

de 2005, que trata das disposições relativas à recuperação judicial e extrajudicial da empresa. 

Na situação em que a mesma se encontre com problemas financeiros, a lei viabiliza 

procedimentos para que ela possa se reerguer. Como anteriormente mencionada, a empresa 

exerce enorme influência na sociedade, por conta disso, e sendo o último recurso, após as 

tentativas de recuperação, é a falência. A lei supracitada zela pela função social, comprovando 

que esse princípio está contido em diversas normas jurídicas do ordenamento. 

 Não se deve imaginar que a função social da empresa seja uma mera expectativa de 

atuação da atividade econômica, e sim um marco regulatório, contido na principal lei do sistema 

jurídico, a Constituição, com a finalidade de ser fundamento principiológico e normativo.  

 O artigo 170 da Constituição Federal, estabelece a obrigação de atuação das empresas 

em seguir os princípios que advém dos valores de dignidade e liberdade, objetivos e 

fundamentos do estado brasileiro. O ordenamento jurídico traz com sigo completa estrutura de 
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normas efetivas que indicam possibilidade de sanções caso haja descumprimento dessas normas 

e, ainda vinculam o legislativo a utilizá-las ao elaborarem novas leis. 

 Os mecanismos de controle de constitucionalidade, tanto o difuso quanto o concentrado, 

tem a função de impedir que normas divergentes dos princípios citados venham a fazer parte 

do sistema jurídico. O poder legislativo na elaboração de novas leis, verifica através de suas 

comissões, encarregadas de examinar e analisar se as mesmas estão de acordo com esses 

preceitos constitucionais. 

 A função social não deve ser vista como um montante de expectativas de atitude pelo 

meio empresarial. As expectativas podem não ser realizadas, já as normas positivadas, 

provocam sanções se não forem cumpridas. 

 É função do Estado de Direito fazer com que o sistema jurídico seja aplicado, do 

contrário, se as normas e os princípios que o formam não forem respeitados pelo meio social, 

ou seja, não possuindo eficácia jurídica, deve se criar uma nova constituição que dará 

fundamento e legitimidade os novos objetivos da coletividade. 

      

 

2.3 A função social do contrato 

 

 A função social do contrato traduz a necessária compatibilização entre os interesses de 

toda a coletividade e os interesses privados de cada indivíduo que celebra um contrato, sendo 

assim, é a harmonia do princípio da igualdade com o da liberdade, visto que, para o liberal, o 

mais importante é a expansão da personalidade individual, já para o igualitário, o primordial é 

o desenvolvimento da sociedade como um todo, mesmo que isso signifique a diminuição da 

esfera de liberdade dos singulares. 

 O legislador, inteirado aos fenômenos econômicos e sociais que a sociedade vivenciava, 

fez vigorar no artigo 421 do atual Código Civil Brasileiro, tratando-se dos contratos, que “a 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”, 

normatizando e encerrando uma discussão que já se transformara mais terminológica do que 

doutrinária, sobre as dessemelhanças entre liberdade de contratar e liberdade contratual, uma 

vez que a liberdade contratual é aquela que desrespeito à função social do contrato, sendo 

limitada de forma objetiva pela norma, que é de ordem pública e geral, e dando valor aos 

interesses coletivos sobrepondo aos de natureza individuais. Por outro lado, a liberdade de 

contratar é o pressuposto subjetivo que todo o contratante tem de deliberar sobre a 
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exequibilidade ou não de normatizar determinada contratação, é a vontade consciente e livre de 

cada indivíduo se almeja ou não iniciar na relação contratual. 

 Nos dois séculos passados, os jurisconsultos possuíam a concepção de que o deleite de 

um interesse pessoal significava a procura pelo bem individual, por conseguinte à somatória de 

todos os bens particulares ocasionariam o bem global da sociedade. Tal concepção foi motivada 

pelo individualismo liberal e positivismo jurídico, crendo assim o legislador, ser supérflua a 

solidariedade, posto que a partir do arbítrio consciente e livre de cada sujeito seria possível 

atingir a felicidade coletiva. 

 Posto que o interesse individual se torna egocentrismo, depois da Segunda Guerra 

Mundial, a sociedade e os jurisconsultos contemplam a veracidade de que o direito subjetivo, 

que é o poder outorgado ao cidadão através do ordenamento com a finalidade de que este 

satisfaça vontade particular, deveria condizer a uma função social, isto é, cada atividade deve 

satisfazer as necessidades do organismo social. 

 O princípio da função social designa que os interesses próprios dos contraentes sejam 

executados conforme os interesses sociais, toda vez que estes estejam presentes. É essencial 

que não haja conflito entre eles, pois que existindo, preponderarão então os sociais. 

  O artigo 421 do Código Civil estabelece que “a liberdade de contratar será exercida em 

razão e nos limites da função social do contrato”, e esclarece o autor do projeto, Miguel Reale 

que “um dos motivos determinantes desse mandamento resulta da Constituição da República 

de 1988, a qual nos incisos XXII e XXII do artigo 5º, salvaguarda o direito de propriedade que 

atenderá a sua função social”. Segue dizendo que “a realização da função social da propriedade 

somente de dará se igual princípio for estendido aos contratos, cuja conclusão e exercício não 

interessam somente às partes contratantes, mas a toda coletividade”. Os dois institutos estão 

conectados diretamente tendo em conta ser o contrato o instrumento mais potente de fluxo de 

riquezas, sendo assim, é de responsabilidade do Juiz quando do exame da função social do 

contrato, averiguar qual a qualidade do bem que serve de objeto do contrato, no qual, tratando-

se de bem rural, qualificado como bem de produção a fiscalização deve ser mais rígida. Do 

mesmo modo, em si tratando de imóvel urbano essencial, a título de exemplo, um imóvel 

designado à moradia mas mediante a um contrato de venda de lotes urbanos ou de locação, 

porém, a posse exclusiva de sua comercialização entrave a utilização deste a uma ampla parte 

da comunidade que necessita de moradia. Dito isto ao por em pratica a função social do 

contrato, o árbitro será encarregado de ter em mente se a imprescindibilidade do bem que serve 

de objeto da relação jurídica influenciará ou não e de que forma o corpo social existente. 
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Entende-se que cada contrato entoa nomeio social a partir do momento que acarrete 

determinado e peculiar mandamento de conduta, estendendo-se assim o trâmite jurídico. Para 

Miguel Reale “o contrato é um elo que, de um lado põe o valor do indivíduo como aquele que 

o cria, mas, de outro lado, estabelece a sociedade como lugar onde o contrato será executado e 

onde vai receber uma razão de equilíbrio e medida”. 

 Caio Mário diz que “com o passa do tempo, e com o desenvolvimento das atividades 

sociais, a função do contrato ampliou-se, generalizou-se. Qualquer indivíduo – sem distinção 

de classe de padrão econômico, de grau de instrução – contrata”. Baseado nisso, ele defende a 

importância do contrato no dia-a-dia de um indivíduo, e prossegue: 

 

  

O mundo moderno é o mundo do contrato. E a vida moderna o é também, e 
em tão alta escala que, se fizesse abstração por um momento do fenômeno 
contratual na civilização de nosso tempo, a consequência seria a estagnação 
da vida social. O homo economicus estancaria suas atividades. É o contrato 
que proporciona a subsistência de toda a gente. Sem ele, a vida individual 
regrediria, a atividade do homem limitar-se-ia aos momentos primários.   

  

  

 A prática de contratar acha amparo na Constituição da República em seu artigo 1º, inciso 

IV, equivalendo-se ao valor da livre iniciativa, sendo tal convenção um dos princípios do Estado 

Democrático de Direito, a que se outorgar ao contrato uma função social, com a finalidade de 

que ele seja exaurido em proveito dos contratantes em harmonia com o interesse público. 

 Ao longo do tempo a movimentação comercial cresce e evolui, requisitando da 

sociedade, celeridade muitas vezes essencial para a realização das operações, deixando o 

contrato de ter o cunho de convenção e passando a ser simples operação jurídica com finalidade 

econômica, tendo em vista a necessidade de desenvolver o ato para o próprio sustento no meio 

comum. Sendo assim, a liberdade de contratar perdeu seu caráter principal refletido na falta de 

equidade dos homens, ampliando a falta de equilíbrio sócio econômico da comunidade e 

também, ao alcance dos bens de consumo. A função social procura pontualmente destituir esta 

característica que ganhou o contrato com o passar do tempo, incluindo no mesmo, 

responsabilidade às partes do contrato com a sociedade e respeito às diretrizes de ordem 

pública. 

 A irrevocabilidade ou inalterabilidade do pact sunt servanda, que caracteriza a 

obrigatoriedade de execução dos contratos, se torna relativa, no qual se busca reprimir a falta 
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de igual liberdade entre os contraentes, o aproveitamento injustificado entre os envolvidos na 

relação contratual e a onerosidade exacerbada, permitindo-se a revisão e circunstancial dos 

rigores contratuais em face ao desequilíbrio de uma das partes. 

 O molde limitante do contrato tem por fim impedir as desigualdades que imperam entre 

os contratantes, tendo como reflexo social a certeza de que, ao contratar, haja equilíbrio entre 

os interesses da sociedade e os interesses dos contratantes. 

 O princípio da equivalência material, procura proporcionar e manter o equilíbrio real de 

direitos e deveres no contrato, no decurso de todo o seu processo de execução, ao fim de que 

exista harmonia da vontade das partes. O propósito é saber se a execução do contrato não irá 

trazer ampla vontade a uma das partes em prejuízo da outra, sendo delegado ao julgador aferir 

se tal comportamento é procedente. 

 Esse princípio se desenvolve em dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. O aspecto 

subjetivo considera o reconhecimento do poder contratual das partes e a pressuposição legal de 

vulnerabilidade, tendo em vista que a lei leva em consideração a fragilidade do consumidor. 

Por outro lado, o aspecto objetivo é o que cogita o desequilíbrio real de direitos e deveres do 

contrato, que pode estar na celebração ou em circunstancial mudança do equilíbrio das partes, 

sob o aspecto de condições supervenientes que acarretem na onerosidade excessiva para uma 

das partes. 

 O princípio em questão, tem respaldo na Lei Maior em seu artigo 173, §4º, onde discorre 

que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. 

 O Estado deve empenhar-se para proporcionar relações interpessoais por meio de 

fundamentos jurídicos éticos. Como resultado, espera-se que cada um aja com cooperação e 

solidariedade com os seus iguais. O princípio da sociabilidade, que alicerça e norteia a função 

social do contrato, age conjuntamente com o da eticidade da qual a matriz é a boa-fé, que 

fundamenta a vigente legislação civil. 

 Tanto o princípio da função social do contrato como o da boa–fé objetiva, devem ser 

avaliados com a percepção de que são institutos distintos. Com eles, encontra-se também o 

princípio do equilíbrio contratual. 

 Lígia Neves Silva comenta: 

 

 

Os valores de uma sociedade livre, justa e solidária promovem uma mudança 
nos paradigmas do direito privado, em que os novos princípios da boa-fé 
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objetiva, equilíbrio econômico e função social do contrato são incorporados e 
absorvidos pela nova hermenêutica da disciplina contratual. (SILVA, 2011, p. 
87) 

  

 

 O princípio da função social do contrato deve ser analisado como um instituto jurídico 

que modifica o meio social em que o contrato se encontra, onde as partes expõem o seu interesse 

privado através de um relação jurídica.  

 Mesmo sendo anexado ao ordenamento jurídico por meio da carta magna de 1946, 

incerto na função social da propriedade, o princípio foi por um longo tempo confederado às 

ciências metajurídicas e políticas. Nem sequer na Constituição Federal de 1988 ele conseguiu 

estimular o interesse dos jurisconsultos, passando a receber maior importância apenas depois 

de sua inserção no artigo 421, do Código Civil de 2002. 

 O dispositivo supracitado estipula que “a liberdade de contatar será exercida em razão 

e nos limites da função social do contrato”. O artigo quando averiguado, mostra ter por objetivo 

dar prioridade aos interesses da sociedade sobre os das partes contratantes. Sugere que o 

contrato deve se atentar com seus reflexos ante a comunidade. 

 Rodrigo Toscano de Brito lembra: 

 

 

As partes estão autorizadas a pactuarem as cláusulas que acharem 
convenientes, diante da liberdade de contratação. Antes, porém, devem passar 
pelo crivo do todo, pela vontade que anteriormente era meramente individual 
e, agora, é social. (BRITTO, 2004, p.373) 

 

 

 Na confecção do sistema jurídico das relações privadas, o legislador depara-se com uma 

tríplice escolha: 

 

a) Dar maior relevância aos interesses individuais, de acordo com o Código Civil de 1916; 

b) Dar preferência aos valores coletivos, promovendo a “socialização dos contratos”; 

c) Assumir posição intermediária, levando-se em consideração o individual e o social.  

 A combinação dos interesses individuais com os sociais tem sido a preferência do 

legislador do Código Civil de 2002, Miguel Reale. É com essa diretriz que devem ser 
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interpretadas as normas que validam a função social do contrato, as quais, não se chocam com 

os livres acordos pleiteados pela sociedade moderna, ao contrário garantem validade e eficácia. 

  

  

2.4. A função social do contrato nas relações empresariais  

 

 O Código Civil de 2002 unificou as obrigações civis e comerciais e a regulamentação 

da empresa. Os contratos empresariais estão a mercê do princípio da função social previsto no 

artigo 421do mesmo. 

 Fábio Ulhôa Coelho não acredita que a função social no contrato exerça interesses 

metaindividuais, tal como, interesses difusos ou coletivos em que os contrataentes não tenham 

disponibilidade. Segundo o doutrinador: 

 

 

O dano ambiental, a publicidade enganosa e a sutil forma de impor degradação 
ao imóvel tombado são efeitos dos contratos que violam o meio ambiente, os 
direitos dos consumidores e o patrimônio histórico. Desatende-se, nesses 
casos, à função social exigida nos negócios contratuais. 
[...] 
A consequência para a inobservância da cláusula geral da função social do 
contrato é a nulidade do negócio jurídico e a responsabilidade dos contratantes 
pela indenização dos prejuízos provocados. (COELHO, 2007, p.38) 

 

  

 Inspirado na nova conceituação de função social dos contratos utilizada nos negócios 

jurídicos empresarias, entende-se que não se deve impactar os interesses de terceiros. Se torna 

ilícito a oneração ou perdas dos interesses dos consumidores, do meio-ambiente e do patrimônio 

histórico e cultural. 

 Com esse novo conceito da função social do contrato, ganha importância as 

externalidades (exemplo: os danos colaterais que a produção de bens ou serviços pode causar 

as pessoas que não estão relacionadas com a atividade), oriundas de negócios jurídicos entre 

empresas, e também entre o Poder Público e elas. 

 As externalidades são definidas como impacto que uma decisão pode causar sobre 

aqueles que não tiveram participação nela. O impacto pode ser favorável ou prejudicial 

(favorável – criação de empregos com o aumento da atividade econômica na região; prejudicial 

– poluição industrial). 
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 A ausência de sustentabilidade ambiental influenciar negativamente o crescimento 

econômico em geral, porém a perda da externalidade não é considerada pelo produtor. Com 

relação a isso, o Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público constatou: 

 

 

A diminuição de restrições ambientais, característica do neoliberalismo dos 
anos 1980 e 1990, e a falta de internalização das externalidades (ou seja, a não 
valoração e não contabilização dos impactos sócio ambientais negativos nos 
preços de bens e serviços) reforçam a equação básica da maximização do lucro 
e rebaixamento dos custos de produção. D o mesmo modo, a transformação 
de bens comuns em mercadorias – por exemplo, a compra e venda de espaço 
na atmosfera por meio do mercado de emissões de carbono – é vista por alguns 
desses movimentos não como a forma de gestão de um patrimônio natural, 
mas como meio de criação de novos mercados e mercadorias, passíveis de 
especulação e de apropriação privada, e assim capazes de servir à contínua 
acumulação capitalista. (INSTITUTO..., 2012,) 

 

 

 De acordo com Lima e Viegas, um dos modos de anular as externalidades ecológicas é 

“a internalização, ou seja, o reconhecimento de seus efeitos na apuração dos resultados da 

empresa”. Mostrando que: 

 

 

O melhor caminho é reduzir o impacto ecológico pelo lado do ajustamento da 
demanda, diminuindo o requerimento dos recursos sem substituí-los, 
considerando o tamanho e a capacidade de renovação do recurso, a reciclagem 
e a capacidade de redução do consumo do recurso. (LIMA e VIEGAS, 2002, 
p.49) 

   

  

  

 Sendo assim, a concreta internalização, pelas empresas contratantes, dos impactos 

econômicos das externalidades com a clara informação em face da contabilização dos débitos 

e créditos ambientais, em contas próprias nos seus balanços contábeis, e com verificação de 

resultado ambiental, podem ser parâmetros que venham a contribuir bastante com o desenvolver 

de uma economia verdadeiramente sustentável, configurando total respeito à função social do 

contrato. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 A partir de pesquisas e estudos de diversos doutrinadores e juristas, podemos concluir 

que o ordenamento jurídico brasileiro, apresentou avanços do final do século XX para cá, 

grande parte devido ao Código Civil de 2002, que engloba em sua base normativa princípios da 

dignidade da pessoa humana e princípios sociais. 

 Empresa e contrato são institutos reconhecidos por terem finalidades individualistas, 

porém, vimos que ambos têm obrigação de cumprir suas funções sociais. 

 Tradicionalmente o contrato empresarial era definido por sua natureza e função 

econômica, pontuado pela procura do lucro. A função social do mesmo modifica um 

deslocamento em seu eixo primordial, unindo a função econômica à função social e, desta 

forma, fazendo com que esses contratos busquem satisfação social. 

 Na atualidade, os contratos empresariais, são caracterizados pela manutenção do fim 

lucrativo, do custo da transação, da função econômica, da confiança e da segurança aliados com 

o fim social, a função social, e o custo social. 
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