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RESUMO 

 

O tema desta pesquisa centra-se na possibilidade (ou não) de aplicação do humanismo e da 

fraternidade encarados como categorias constitucionais, afirmando-se com tal premissa, a 

responsabilidade social da empresa. Afirma-se, mais, que deve ser encarada, tal 

responsabilidade, não como sendo apenas uma mera faculdade, mas sim, como um verdadeiro 

e bem delimitado dever jurídico, sob o prisma da interação entre Direito e Economia, em 

perspectiva de efetivação dos Direitos Humanos. Delimita-se, na órbita da responsabilidade 

social da empresa, a obtenção do lucro e a fraternização, em sua distribuição, como dever 

empresarial que não obsta o fim da atividade empresarial e tampouco inviabiliza o 

desenvolvimento econômico. Em tal panorama de abordagem, mais adiante, busca-se destacar 

as relações entre ética e lucro, tratando-se de aspectos relevantes da globalização e suas 

implicações voltadas ao poder econômico do ente empresarial, traçando-se, para tanto, um 

perfil social e também ético da atuação da empresa. Objetiva-se, portanto, aproximar a 

afirmada responsabilidade social da empresa e os Direitos Humanos, enfrentando-se, com 

isto, a temática da fraternização do lucro por meio da atividade empresarial, encarada a 

responsabilidade social da empresa, tal qual adiantado nas linhas acima, como dever jurídico. 

Nesse sentido, ressalta-se que as empresas possuem responsabilidade perante a ordem interna 

e internacional, responsabilidade esta, antes de tudo, de respeitar os direitos humanos em toda 

sua extensão de tutela geracional, compreendida a natureza jurídica do lucro e sua titularidade 

inconteste, o que, entretanto, não permite à empresa ignorar a responsabilidade social que lhe 

toca, como verdadeiro dever, sob as luzes da disciplina constitucional brasileira. Verificar-se-

á que tal dever, inclusive, já restou afirmado sob a ótica do Supremo Tribunal Federal, tal 

qual se nota pela análise de casos tidos como paradigmas em matéria de responsabilidade 

social empresarial, como se viu, por exemplo, nos julgamentos envolvendo o transporte 

interestadual gratuito para idosos (Suspensão de Segurança no. 3032) e na questão da meia-

entrada (ADI no. 1950). Anota-se que a técnica de pesquisa utilizada é a bibliográfica e 

documental, sob uma abordagem dedutiva e em alguns pontos indutiva acerca do tema. 

Aderindo-se aqui à ideia de responsabilidade social empresarial como dever jurídico, 

conformado pela fraternidade e pelo humanismo como categorias constitucionais.  

 

 

Palavras Chave: fraternidade, humanismo, direitos humanos, responsabilidade social, 

empresa. 



 

SINTESI 

 

Il tema di questa ricerca si concentra sull'analisi di umanesimo e di fratellanza considerato 

categorie costituzionali, affermandosi con tale premessa, la responsabilità sociale 

dell'impresa. Si dice che si dovrebbe essere visto, tale responsabilità, non come un semplice 

college, ma come un dovere giuridico reale e ben definito, alla luce dell'interazione tra diritto 

ed economia, in vista della realizzazione dei diritti umani. , Up definisce l'orbita della 

responsabilità sociale delle imprese, ricevendo il profitto e la fratellanza nella sua 

distribuzione, in quanto le imprese non dovrebbe precludere la fine dell'attività, né impedisce 

lo sviluppo economico. In un tale approccio scenario posteriore, cerchiamo di mettere in 

evidenza il rapporto tra etica e profitto, nel caso di aspetti rilevanti della globalizzazione e le 

sue implicazioni incentrati sul potere economico dell'entità commerciale, dal disegno, quindi, 

un profilo sociale e anche performance etica della società. La nostra intenzione è, quindi, 

avvicinarsi alla responsabilità sociale d'impresa dichiarato e dei diritti umani, rivolta verso 

l'alto, con esso, il tema del profitto fratellanza per attività di business, considerata la 

responsabilità sociale dell'impresa, come anticipato nelle righe precedenti come 

giuridicamente vincolante. A questo proposito, si sottolinea che le imprese hanno 

responsabilità in ambito nazionale e internazionale, questa responsabilità, prima di tutto, di 

rispettare i diritti umani in tutta la sua estensione tutela generazionale, compreso la natura 

giuridica del profitto e la proprietà indiscussa, la che, tuttavia, non consente alla società di 

ignorare la responsabilità sociale che lo toccano, come vero servizio, sotto le luci della 

disciplina costituzionale brasiliana. Sarà dimostrato che tale dovere anche lasciato già detto 

dal punto di vista della Corte Suprema, come viene notato da casi di studio presi come 

paradigmi nel campo della responsabilità sociale delle imprese, come si è visto, per esempio, 

negli studi che coinvolgono trasporto gratuito interstatale per gli anziani (Sospensione 

Sicurezza n. 3032) e la questione della entry-mezzo (ADI n. 1950). Si osserva che la tecnica 

di ricerca utilizzata è la letteratura e documenti, con un approccio deduttivo e in alcuni punti 

induttivi sull'argomento. Si aderendo qui l'idea di responsabilità sociale delle imprese e 

dovere giuridico, formato dalla fraternità e l'umanesimo come categorie costituzionali. 

 

 

Parole Chiave: fraternità, umanesimo, diritti umani, responsabilità sociale, impresa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema desta pesquisa centra-se na responsabilidade social da empresa 

encarada como um dever jurídico e não como sendo uma mera faculdade passível de 

ser exercitada pelo ente empresarial de maneira não vinculante, sobretudo, se vistos a 

fraternidade e o humanismo como categorias constitucionais vinculantes e aptas a 

conformar a atuação empresarial dotada de responsabilidade social.  

 Destaca-se, para tanto, que a dignidade humana embasa e confere unidade 

não somente aos direitos fundamentais, como também, à própria organização 

econômica, devendo, portanto, a ordem econômica e a empresa (tida como agente 

econômico) priorizar os valores decorrentes da solidariedade e do lucro razoável, sob 

a ótica humanista, valores estes os quais prevalecem sobre todos os demais valores na 

denominada economia de mercado.   

 A postura socialmente responsável da empresa não quer dizer que o ente 

empresarial deva perder força de mercado, mas sim, conformar sua legítima busca 

pelo lucro às categorias constitucionais do humanismo e da fraternidade.  

 De tal sorte, a investigação se dará com foco na necessidade de postura ética 

como alicerce essencial da moderna empresa, a qual deve buscar o lucro, sem olvidar 

da necessária compatibilização entre o desenvolvimento econômico (que dela se 

espera como ente produtivo) e respeito ao meio ambiente, por exemplo, exigindo-se 

uma inafastável atuação com marcado caráter social, fraterno e solidário,   

alcançando-se assim, conhecido triângulo de sustentabilidade.  

 Pretende-se, para tal investigação, analisar a opção constitucional pela 

valorização do trabalho, pelo respeito à dignidade da pessoa humana e pela 

consecução de justiça social, aqui vista com olhar particularmente direcionado à 

empresa e sua exigida funcionalização sob a perspectiva de uma abordagem jurídica 

com base nos direitos humanos e em busca de equilíbrio e aproximação entre o 

legítimo escopo lucrativo do ente empresarial e sua obrigação, leia-se, 

responsabilidade, na esfera social.  

 Delimita-se então a pesquisa, como visto, na atuação ética da empresa, 

atuação esta inserida em auto referencial tempo de pós-modernismo, momento 

considerado ímpar, pela rapidez e fluidez das relações e ausência de referências 

passadas, já inadequadas quando a referência temporal é tão somente o presente.  

 

 



10 

 

 E não se podendo ignorar o Humanismo, que apresenta nova doutrina a 

respeito do modo de produção capitalista e que nos remete ao marco teórico da 

Doutrina Humanista de Direito Econômico, desenvolvida e coordenada pelos 

Professores Ricardo Hasson Sayeg e Wagner Balera junto à Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, lá implantando o Grupo de Estudos afeto ao Capitalismo 

Humanista, anuncia-se o referencial teórico no qual se pauta o presente trabalho de 

Dissertação de Mestrado.  

 Objetiva-se, portanto, a partir de uma ideia que proclama a dignidade 

humana, abranger a totalidade e a igualdade de relações entre os homens, fixando-se a 

premissa de que todos não são apenas iguais, mas sim, verdadeiramente irmãos entre 

si, daí surgindo a concepção de fraternidade como valor absoluto, elemento essencial 

que impõe como dever jurídico, portanto, com caráter vinculante a todos, inclusive, à 

empresa, atribuição de responsabilidades sociais na construção de uma sociedade 

justa, livre e solidária.  

 Para tanto, adotado como problema o ideal humanista fraterno que não é 

antropocêntrico e nem tampouco teocêntrico, mas sim antropofilíaco, conjugando o 

tomismo de Jacques Maritain, pela via do culturalismo, compreende-se a busca por 

um modelo de mercado gerador de riquezas, amparado na livre iniciativa, mas que 

não olvida da justiça social inspirada na fraternidade, a serviço do bem e da existência 

digna.  

 É igualmente fixada a premissa de que o indivíduo não é meio e sim fim em 

si mesmo, o que se considera, a partir das ideias extraídas das raízes constitucionais 

modernas, as quais trazem consigo a noção de esperança, no exato sentido de se 

esperar por algo de bom.  

 Cabíveis então as seguintes indagações:  

 Há compatibilidade entre a anunciada responsabilidade social da empresa 

como dever jurídico e os preceitos constitucionais de desenvolvimento e da ordem 

econômica?  

 Para atender aos novos reclamos de proteção da humanidade no atual 

momento histórico, se faz importante que ocorra a vinculante responsabilidade social 

da empresa em sede de capitalismo conformado pelo humanismo, no qual o 

desenvolvimento traz consigo a liberdade?  
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Justifica-se a investigação, pois, diante do compromisso constitucional de 

construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social, cabendo à empresa, ente que efetivamente se afirmou como proposta 

vitoriosa no decorrer do século XX, e também neste início de século XXI, prestar sua 

contribuição ao pacto social brasileiro que comporta o capitalismo humanista como 

modelo de desenvolvimento tido como sustentável.  

É, pois, neste contexto, que a reflexão sobre o tema se dará, com enfoque na 

proteção e respeito aos Direitos Humanos, sob uma visão ética e de responsabilidade 

social impositiva para a empresa, o que implica em aglutinar o conceito retro 

mencionado ao de governança corporativa e atitudes de cidadania corporativa, com 

atenção às preocupações ambientais, econômicas e sociais, verdadeiro corolário do 

relacionamento empresarial dotado de princípios atrelados à transparência, boa-fé e 

equidade nas relações da empresa, não somente com todos seus stakeholders, como 

também, com a sociedade de maneira geral.  

Por fim, aponta-se para fraternização do lucro por meio da atividade 

empresarial e consequente fraternização como pressuposto para a obtenção e 

distribuição do lucro, com indispensáveis reflexões sobre as relações que se 

estabelecem entre ética e lucro, chegando-se aos exemplos concretos de 

reconhecimento da responsabilidade social empresarial como dever jurídico, 

invocando-se ainda, exemplos jurisprudenciais extraídos de julgados do Supremo 

Tribunal Federal.  

O presente estudo tem aderência à área de concentração Justiça, Empresa e 

Sustentabilidade, bem como à linha de pesquisa Empresa, Sustentabilidade e 

Funcionalização do Direito, dado que busca realçar nas funções da empresa a 

realização dos direitos humanos fundamentais, refletindo, no encontro dos espaços 

públicos e privados, para concretização desses direitos.  

 A técnica de pesquisa utilizada é a bibliográfica e documental, sob uma 

abordagem dedutiva e em alguns pontos indutiva, conforme será indicado no decorrer 

do trabalho, acerca do tema.  
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1 CONSTITUCIONALISMO MODERNO E HUMANISMO  

 

 

Não se mostra nova na ambiência acadêmica a premissa no sentido de que a 

interpretação jurídica carrega consigo visíveis efeitos jurídicos e reflexos econômicos, 

notadamente, em novos tempos de soberania compartilhada e de efetiva busca por um 

modelo de Estado que nos remeta ao modelo preconizado pela ordem constitucional 

inaugurada com a Constituição Federal de 1988.  

A busca pela interseção entre Economia, Mercado, Direito e Direitos 

Humanos, necessariamente indica a relevância e a pertinência da análise das relações 

que se estabelecem entre Estado, regulação, constitucionalismo moderno e o conceito 

de transconstitucionalismo.  

 Anote-se que a Constituição, como construção social da modernidade, é o 

mecanismo que possibilita a diferenciação entre Política e Direito no âmbito dos 

Estados, mas oportuno destacar que a Constituição necessita de ambos os institutos, 

pois são, ambos, pressupostos sociais.     

 O que se afirma é que a Constituição, por um lado, torna o código-diferença 

“licito/ilícito” relevante para o sistema político; isso implica que as exigências do 

Estado de Direito e dos direitos fundamentais passem a construir contornos estruturais 

da reprodução dos processos políticos de busca pelo poder e de tomada de decisões 

coletivamente vinculantes, inclusive, na medida em que decisões majoritárias 

democraticamente deliberadas podem ser declaradas inconstitucionais.  

 Por outro lado, torna-se o código-diferença ”poder/não poder”, ou, em 

termos contemporâneos, “governo/oposição” relevante para o sistema jurídico, de 

maneira que o processo democrático de tomada de decisão política, no sentido de 

formação da maioria, passa a constituir variável estrutural da reprodução dos 

procedimentos jurídicos de solução e absorção de conflitos, o que se faz sentir, 

também, na medida em que a produção de normas jurídicas legislativas fica 

dependente das decisões políticas deliberadas democraticamente e tomadas 

majoritariamente.   
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 Com tais premissas, temos como certo que os dias atuais marcados pelo 

capitalismo e pelo consumo, nos indicam a existência de um crescente entrelaçamento 

das ordens políticas, cada qual dotada de uma pretensão de autonomia.  

 É nesse contexto que ganha relevância a tentativa de desenvolver categorias 

teóricas capazes de organizar a reflexão sobre a relação entre os sistemas diversos, 

leia-se, sistemas constitucionais, sem que isso seja projetado sobre o pano de fundo de 

uma unidade pressuposta ou de um projeto de unificação totalizante.  

 Com base na teoria dos sistemas
1
, se utiliza a categoria racionalidade 

transversal para designar o processo de incorporação recíproca de conteúdos 

realizadas por sistemas que buscam agir de modo cooperativo e compatibilizar as suas 

condutas, de modo que as pretensões de autonomia não resultem em fechamento 

autista dos sistemas, especialmente daqueles que lidam com demandas 

contemporâneas de integração de ordens nacionais.  

 E considerada no âmbito interno de um determinado sistema social, podemos 

dizer que a Constituição pode ser descrita como conteúdo compartilhado entre os 

subsistemas de Direito e Política, configurando assim uma racionalidade transversal.  

 Expandindo essa categoria para as relações interestatais, já ultrapassadas as 

premissas teóricas e históricas do denominado constitucionalismo moderno, conforme 

retro exposto, se faz possível  formular a noção de transconstitucionalismo para 

descrever o desenvolvimento de racionalidades transversais na relação entre sistemas 

jurídicos diversos.  

 Essa categoria se mostra capaz de evidenciar uma série de relações 

emergentes dentro de sistemas supranacionais, compostos por estados autônomos, 

cuja estrutura exige uma interação constante entre as instituições supranacionais e as 

estatais.  

 Inserida então em um contexto de cooperação entre sistemas jurídicos a 

categoria transconstitucionalismo é capaz de evidenciar uma série de ocorrências 

relevantes na atual configuração jurídico-política das nações engajadas na construção 

de um espaço verdadeiramente internacional mais cooperativo, especialmente no caso 

dos esforços políticos de constituir instituições transnacionais.  

 

                                                           
1
 Quanto à teoria dos sistemas, importante a leitura de Niklas Luhmann: Legitimation durch Verfahren. 

Frankfurt, 1969. Trad. bras.: Legitimação pelo procedimento. Brasília: UnB, 1980.  
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 Essa cooperação se mostra na necessidade de compatibilizar os critérios 

próprios com os critérios externos, gerando um acoplamento estrutural entre sistemas 

que tende a resultar em uma troca recíproca de conteúdos.  

 E, por óbvio, tal tipo de relação pode ser vista como decorrência de uma 

escolha de integração, que imporia aos tribunais uma necessidade política de levar 

em conta as decisões dos órgãos judicantes supranacionais.  

 Compreende-se então o motivo da caracterização dos sistemas jurídicos 

estatais como subsistemas de um sistema jurídico mundial multicêntrico, apresentado 

como um subsistema da sociedade mundial, eis que, compreender a sociedade 

mundial como um sistema, parece ser uma escolha metodológica razoável, e supor 

que ela tenha um sistema jurídico, igualmente parece também adequado.  

 Cabe a esta altura, uma indagação importante:  

 Seria um salto injustificado a caracterização das ordens jurídicas particulares 

como subsistemas do sistema jurídico geral, desconsiderando que essas ordens são 

sistemas semânticos vinculados aos sistemas políticos estatais?  

 A resposta negativa parece ser a mais consentânea e compatível com os 

tempos pós-modernos 
2
.  

 Com efeito, nada de ilusório ou totalizante há em tratá-las como partes de um 

sistema maior, que têm uma necessidade racional de coordenar as suas atividades, de 

modo cooperativo, pois, nada impede que elas se coloquem como sistemas soberanos 

que lidam com outras ordens políticas apenas sob uma perspectiva estratégica. 

 Não se pode olvidar, porém, da necessária e atual defesa das promessas ainda 

não realizadas do modernismo, com indispensável discussão a respeito dos limites da 

atuação estatal e sugestões na busca por um modelo de mercado que se afigure 

sustentável no sentido de minimizar ao máximo a presença de seres humanos 

excluídos do processo de geração e distribuição de riquezas econômicas, regulando 

um ambiente negocial pautado em livre iniciativa, valorização do trabalho, mas, 

também, de necessário respeito aos direitos humanos.  

 

                                                           
2
 Pós-modernidade é uma expressão controvertida, mas utilizada para se referir ao atual contexto 

histórico, isto é, o momento caracterizado pelas mudanças no comportamento, valores e modos de vida 

da sociedade, pelas incertezas e riscos inerentes ao desenvolvimento, em que predomina o capitalismo 

e o consumo. A respeito de pós-modernidade consultar Zygmunt Bauman, Modernidade Líquida. 

Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.  
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 Afinal, tal qual se nota pelos ensinamentos de Marcelo Neves a respeito do 

transconstitucionalismo:  

Sem um certo contexto social de diferenciação funcional e de inclusão 

social, não há lugar para a Constituição como mecanismo de autonomia 

recíproca entre direito e política. Sem a diferenciação funcional das 

diversas esferas sociais e sem a distinção, clara e radical, entre sociedade e 

indivíduo enquanto pessoa, não se podem conceber os direitos 

fundamentais como resposta do sistema jurídico a esses processos sociais 

de diferenciação. Da mesma maneira, sem autonomia da política em 

relação aos valores particulares de grupos familiares, étnicos e religiosos e 

aos interesses econômicos concretos, não se pode construir a democracia 

como apoio generalizado que possibilita o fechamento operativo do 

sistema político
3
. 

   

1.1 Fraternidade e Fraternidade como categoria constitucional 

 

 Falar em interseção entre Direito, Economia e Mercado sem desrespeitar os 

Direitos Humanos implica considerar que os Direitos Humanos são considerados 

direitos históricos, conquistados por meio de lutas para afirmação e ampliação dos 

direitos garantidores do bem estar humano ao longo da história.  

 As “raízes” dos direitos humanos podem ser encontradas nos princípios e 

reivindicações contidas nas declarações de direitos da Idade Antiga e Idade Média, na 

chamada “pré-história” dos direitos humanos.
4
  

 Já as primeiras conquistas e afirmações de direitos humanos ocorreram a 

partir da criação do chamado Estado de Direito, entre os séculos XVII e XVIII.  

 Esses direitos são denominados direitos de primeira geração.
5
  

 No século XIX, como se sabe, iniciam-se reivindicações de novos direitos, 

sendo que no início do século XX, surgem as conquistas dos direitos de segunda 

geração, no âmbito do Estado Social de Direito. Já em meados do século XX são 

reconhecidos os direitos de terceira geração no atual cenário do Estado Democrático e 

Social ou Socioambiental de Direito. Nota-se que no contexto do Estado de Direito a 

preocupação predominante era com o direito de liberdade frente o poder do Estado, 

sendo que no período seguinte, as carências percebidas e reivindicações são atreladas 

ao direito de igualdade.  

                                                           
3
 NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 56.  

4
 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 

significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 111. 
5
 As gerações de direitos humanos serão abordadas mais adiante, nos itens 1.2 e 1.3. 
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 Nessa linha de desenvolvimento social tais exigências adquirem novas razões 

passando a ser referência os direitos de solidariedade na conjuntura do Estado 

Democrático e Social ou Socioambiental de Direito.  

 Essa evolução histórica pode ser compreendida por intermédio do fenômeno 

da dinamogenesis
6

 dos direitos humanos que consiste no nascimento e 

desenvolvimento dinâmico do Direito, de acordo com as necessidades apresentadas 

em cada momento da História, conforme será abordado mais adiante. 

Pérez Luño define Direitos Humanos como:  

um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 

concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e das igualdades 

humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 

ordenamentos jurídicos a nível nacional e internacional.
7
  

  

 Segundo o mencionado autor, a definição proposta busca unir as grandes 

dimensões que integram a noção geral dos direitos humanos, ou seja, a exigência 

jusnaturalista em relação a sua fundamentação e as técnicas de positivação e proteção 

que possibilitam seu exercício.
8
 

 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano
9
 sustentam que o 

principal fundamento dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana, sendo 

que, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a expressão direitos 

humanos, vinculou-se ao valor da dignidade da pessoa humana, sob uma concepção 

de viver, conviver e proteger o futuro dos indivíduos dentro da comunidade.

 Destarte, pode-se afirmar que com a ocorrência de atrocidades que atentaram 

de forma irreparável contra a vida de milhares de pessoas, resultando em tristes 

marcas na História que não podem ser apagadas, a humanidade despertou para 

reclamar e ver assegurados os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana.  

 

 

                                                           
6
 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 

significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. 
7
 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: 

Tecnos, 2010. p. 50, tradução nossa. (un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 

histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben 

ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.). 
8
 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: 

Tecnos, 2010. p. 53. 
9
 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 

significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 217. 
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E tendo por base que os direitos humanos são o resultado de uma construção 

ao longo da História, que se deu por meio de lutas para conquistas de direitos, 

entendemos a tutela geracional da defesa e afirmação históricas desses direitos frente 

aos poderes constituídos.  

A esse respeito, Norberto Bobbio afirma que: 

os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de 

modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.
10

 

 

Portanto, pode-se considerar que os direitos humanos foram sendo tomados 

de acordo com as carências humanas frente ao poder, carências de direitos, tais como, 

os de liberdade, igualdade e proteção da dignidade, tudo, sem olvidarmos do conceito 

de fraternidade, em si mesma, e tida como categoria constitucional.  

O tema fraternidade, aqui a ser individualizado sob o prisma constitucional, é 

estudado, tradicionalmente, como objeto da filosofia política ou social. Mais 

recentemente tem sido investigado como categoria política, mas não há importantes 

registros de estudo da fraternidade enquanto categoria jurídica.   

Em geral é compreendida como algo que se desenvolve espontaneamente, 

incompatível, assim, com o Direito, pois caracterizado pelo uso da coatividade.  

Como se sabe, o termo fraternidade remete imediatamente à ideia de 

consanguinidade, laços entre parentes, designando a qualidade que identifica pessoas 

integrantes de determinada e particular família (irmãos).   

Buscando um referencial histórico nos documentos bíblicos – no Antigo 

Testamento, por exemplo – observa-se que o vocábulo irmãos era utilizado para 

indicar os membros de uma mesma família; da mesma tribo; como oposição aos 

estrangeiros; ou para indicar os originários de um específico tronco familiar.   

Depois, constata-se a sua utilização para designar pessoas ligadas pela 

mesma fé; por aliança ou até para identificar os que desempenhavam semelhantes 

papéis ou funções.   

 

 

                                                           
10

 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004. p. 5. 
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Sob outro ângulo, no Novo Testamento, a doutrina cristã alargou 

sobremaneira a ideia de fraternidade, com o reconhecimento e a proclamação de que 

todos são irmãos, porquanto filhos do mesmo Pai.  

Abstraindo-se, porém, concepções de cunho religioso, o certo é que a ideia 

de fraternidade que ora se pretende difundir exprime igualdade de dignidade entre 

todos os homens, independente de organização em comunidades politicamente 

institucionalizadas.  

Dito de outro modo se defende aqui que a fraternidade seja encarada como 

verdadeira categoria de pensamento, capaz de conjugar, seja a unidade, seja a 

distinção a que anseia a humanidade contemporânea, tal qual posto na concepção 

doutrinária pensada por Clara Lubich
11

.  

Perseguir e reconhecer a fraternidade como categoria constitucional, 

simbolicamente encapsulada no sistema brasileiro, em verdade, significa reconhecer a 

igualdade entre todos os seres humanos como premissa.  

É não olvidar que, historicamente, a princípio, houve a conquista de direitos 

individuais relacionados aos valores de liberdade. Já em um segundo momento se 

reconhece que esses direitos não são suficientes para assegurar a dignidade da pessoa 

humana, assim, ocorre como que uma complementação com os direitos coletivos 

fundados no valor da igualdade.  

E depois de tais conquistas, a sociedade em constante evolução, se modifica, 

por óbvio, passando a ter novas carências de direitos, dos quais, se destacam o direito 

ao desenvolvimento e ao meio ambiente, inclusive, para as futuras gerações.  

Nesse sentido, são reconhecidos e afirmados os direitos difusos sob a 

perspectiva do valor de solidariedade.  

Essa evolutiva sequência de afirmação de direitos não se deu da mesma 

forma em todos os países, entretanto, é importante destaca-la para explicar a 

historicidade dos direitos humanos. 

 

 

                                                           
11

 Fundadora do Movimento dos Focolares, com sede na Itália, mas difundido em todo o mundo. 

Trecho extraído, do discurso intitulado “A fraternidade e a paz em vista da unidade entre os povos”, 

proferido em 22 de junho de 2002, por ocasião de um Congresso “Pela unidade dos Povos” promovido 

pela Prefeitura e pela Província de Rimini, Itália (https://www.focolare.org/articolo.php?codard=4103, 

acesso em 25 de fevereiro de 2015). 
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Diante dessa evolução, muitos direitos foram conquistados em benefício da 

humanidade, mas isso não quer dizer que sua expansão acabou, pois com a 

transformação da sociedade, novas necessidades surgem o que dá lugar a novas 

construções dos direitos humanos. 

Importa, pois, nessa quadra de considerações, destacar a teoria do poder 

como basilar à formação dos direitos humanos e tanto é assim, que Vladmir Oliveira 

da Silveira e Maria Mendez Rocasolano argumentam que: 

O desenvolvimento da noção de direitos humanos configura uma história 

de confrontação e de luta incessante pelos valores da humanidade, em que 

o poder imposto aos homens e sua organização em comunidades, povos e 

Estados, foi se perdendo nas batalhas sob a ordem da liberdade, igualdade 

e solidariedade (fraternidade) dos seres humanos, que se rebelaram guiados 

pelas luzes da razão e dos valores e sentimentos compartilhados.
12

 

 

 Por isso se entende que os movimentos de lutas para o reconhecimento e 

proteção de direitos inerentes à dignidade da pessoa humana surgiram contra poderes 

que operavam de modo vertical, em desfavor da sociedade e até mesmo da 

humanidade.  

 Tratava-se da imposição da vontade arbitrária daqueles que detinham o poder 

sobre a coletividade. 

 Novamente invocando os ensinamentos pertinentes dos autores acima 

citados, estes ainda afirmam os mencionados autores que o poder é visto como algo 

que deve ser limitado e que pressupõe o direito de lutar, o direito de reivindicação e 

de disputa fundado no consentimento daqueles sobre quem o poder é exercido.
13

 

 Vê-se, então, que, uma vez uultrapassadas as duas conhecidas dimensões 

iniciais dos direitos fundamentais, alcança-se a sua terceira geração ou dimensão.  

 Abre-se espaço para a consagração dos direitos de fraternidade e de 

solidariedade que, como lembra Ingo Wolfgang Sarlet:  

 
trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da 

figura do homem-indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de 

grupos humanos (família, povo, nação), e caracterizando-se, 

consequentemente, como direitos de titularidade coletiva ou difusa.
14

 

 

                                                           
12

 SILVEIRA, Vladmir Oliveira da; ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos: conceitos, 

significados e funções. São Paulo: Saraiva, 2010. pp. 21-22. 
13

 Ibidem. p. 32. 
14

 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2004, p. 56 e 57. 
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As sucessivas e não excludentes dimensões de reconhecimento, afirmação e 

tutela dos direitos humanos, nos trazem então, à passagem, do liberal para o social e, 

em outro momento, posterior, do social para o fraterno.  

O valor fraternidade foi, enfim, reconhecido. Recorde-se que tanto na 

Constituição Portuguesa de 1976 e na Constituição Italiana de 1947, como na 

Brasileira de 1988, há referências expressas à fraternidade ou à solidariedade.  

Na vigente Constituição lusitana, logo no preâmbulo, o constituinte português 

registrou um relevante compromisso: fazer de Portugal um país mais fraterno , 

evidenciando-se no art. 1º, um importante empenho: a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária.  

E no decorrer do seu texto, por diversas vezes (arts. 63º, 66º, 71º e 73º) o 

substantivo solidariedade foi empregado no trato de temas como deficientes, meio 

ambiente, educação e economia.  

Utilizou-se ainda o texto magno português de expressões como solidariedade 

entre gerações; solidariedade social, espírito de tolerância e compreensão mútua.  

É possível encontrar a presença efetiva da fraternidade ou da solidariedade, 

expressa ou implicitamente, também na Constituição Italiana.  

Eis alguns dispositivos que indicam, no particular, o compromisso da Carta 

Constitucional italiana (sem os destaques no original): 

Art. 2. A República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, 

quer como ser individual quer nas formações sociais onde se desenvolve a sua 

personalidade, e requer o cumprimento dos deveres inderrogáveis de solidariedade 

política, econômica e social.  

Art. 4. A República reconhece a todos os cidadãos o direito ao trabalho e 

promove as condições que tornem efetivo esse direito. Todo cidadão tem o dever de 

exercer, segundo as próprias possibilidades e a própria opção, uma atividade ou 

uma função que contribua para o progresso material ou espiritual da sociedade.  

Art. 41. A iniciativa econômica privada é livre. A mesma não pode se 

desenvolver em contraste com a utilidade social ou de uma forma que possa 

trazer dano à segurança, à liberdade, à dignidade humana. A lei determina os 

programas e os adequados controles, afim de que a atividade econômica pública e 

privada possa ser dirigida e coordenada para fins sociais.  
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Sob outro ângulo, afirma-se a fraternidade como categoria constitucional, 

também no Brasil, haja vista que o legislador constituinte pátrio, ao se comprometer 

com a construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

apresentou os seus valores supremos, também no Preâmbulo: liberdade, segurança, 

bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. Em seguida estabeleceu como 

objetivo fundamental da República Federativa, além de outros, a construção de uma 

sociedade solidária (art. 3º, I - CF).  

Para tanto, o Estado brasileiro deverá garantir o desenvolvimento nacional; 

erradicar a pobreza e a marginalização; reduzir desigualdades sociais e regionais; 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, II a IV - CF).  

É possível também identificar outras disposições constitucionais afinadas no 

mesmo sentido, tal qual se nota, por exemplo quando: a) Não mais se garante o direito 

de propriedade pura e simplesmente de forma absoluta, como preconizava a doutrina 

civilista clássica.  

Compreensível, destarte, o motivo pelo qual se assegura o direito à 

propriedade (art. 5º, XXII - CF), como direito individual, desde que atenda a sua 

função social (art. 5º, XXIII - CF). Mas, não se olvide que; b) A ordem econômica, 

fundada na valorização do trabalho humano, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social.  

E, sem embargo de se consagrarem valores capitalistas e de não 

intervencionismo estatal (livre iniciativa, livre concorrência e propriedade privada), 

garante-se como princípios de similar hierarquia, a defesa do consumidor e do meio 

ambiente; a redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego 

(art. 170, I a VIII - CF).  

Evidente, pois, que nosso ordenamento jurídico encontra fundamento na 

solidariedade para justificar a consagração de direitos transindividuais ou 

metaindividuais.  
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O Estado busca, portanto, lastro na solidariedade, para tornar efetivas práticas 

de ações afirmativas e de justiça distributiva, com o que se chega à conclusão de que 

o texto da Constituição de 1988 inaugurou no nosso país, como vem destacando 

Carlos Ayres Britto, o Constitucionalismo Fraternal ou, como afirmam outros, o 

Constitucionalismo Altruístico.  

Define o referido autor o constitucionalismo fraternal como a terceira e 

possivelmente a última fase, o clímax do constitucionalismo.  

Acrescenta que o Constitucionalismo Fraternal, como evolução histórica do 

clássico constitucionalismo, é a fase em que as Constituições incorporam às franquias 

liberais e sociais de cada provo soberano a dimensão da Fraternidade.  

E, sobre a evolução do constitucionalismo, averba:  

Depois que ele assumiu uma feição liberal ou libertária, uma função social 

ou igualitária, agora chega à terceira fase, que é a fraternidade, para 

ombrear todas as pessoas em termos de respeito, referência e 

consideração.
15 

 

Cabe, pois, a esta altura, por ser relevante, enfrentarmos um antecedente 

lógico da fraternidade como categoria constitucional, qual seja, o humanismo, 

também aqui encarado com inegável status de categoria constitucional.  

  

 

1.2 Humanismo integral e Humanismo como categoria constitucional  

 

 

O humanismo integral foi desenvolvido e difundido por Jacques Maritain, 

filósofo francês, que por meio de seus escritos preconiza os moldes de uma nova 

sociedade, consequência daquelas que a sucederam, quais sejam, a sociedade 

medieval e a sociedade burguesa, criticando-se ainda o viés totalitarista dos regimes 

ditos comunistas.  
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 AYRES BRITTO, Carlos. O humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 

2010, p. 77.  
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Parte-se da premissa de que a História confirma algumas “espécies” de 

humanismo, iniciando-se na Antiguidade, por meio do conhecido mito de Antígona, 

anotando-se que a todos os homens eram atribuídos direitos universais decorrentes de 

uma lei universal cósmica.  

Não se ignora, contudo, que na Antiguidade os homens eram medidos por suas 

posses e pela condição de cidadão, condição esta, da qual mulheres e também 

escravos estavam excluídos. Porém, afirma-se no pensamento de Maritain que seria 

possível pensar-se em uma cosmovisão que proclama a dignidade humana 

abrangendo a igualdade de relações entre os homens, pois estes não se mostram tão 

somente iguais, mas sim, verdadeiros irmãos.  

Bom que se ressalte que não se fala aqui em um humanismo teocêntrico que 

demonstrou lamentáveis excessos fundamentalistas, desde as Inquisições até o 

fenômeno no Nazi-Fascismo.  

Não se fala igualmente no humanismo antropocêntrico do movimento burguês 

e iluminista, pautado em uma garantia formal de igualdade, direito de propriedade e 

liberdade religiosa, em ambiente fértil para o surgimento do liberalismo econômico 

que se mostrou nocivo aos direitos humanos.  

A busca do humanismo integral que embasa a doutrina do Capitalismo 

Humanista é, em suma, pela restauração da unidade do ser humano, consagrando-se 

necessidades práticas com necessidades da alma, fundadas estas na concepção 

antropofilíaca dos valores solidários.  

Por isso afirma o Ricardo Sayeg que:  

Verifica-se então que esse humanismo exalta a fraternidade. Ele é o centro 

da gravidade. Conforme registra o dicionário Houassis, no verbete 

fraternidade, “é o laço de parentesco entre irmãos, irmandade”, “união, 

afeto de irmão para irmão” ou “amor ao próximo”. 
16
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 SAYEG, Ricardo Hasson. Doutrina Humanista de Direito Econômico. A construção de um 

marco teórico. Livre-Docência em Direito Econômico. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

PUC/SP. São Paulo, 2008, p. 43/44.  
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Este humanismo integral é então fraterno, não teocêntrico e nem tampouco 

antropocêntrico, mas sim antropofilíaco, conjugando o tomismo de Jacques Maritain 

pela via do culturalismo, não teológico, mas antropológico.  

Afirmar o humanismo, agora visto sob a perspectiva doutrinária do retro 

denominado humanismo integral não desobriga, todavia, de investiga-lo agora sob o 

prisma de categoria constitucional, e isto nada mais representa do que afirmar que o 

homem é anterior ao Direito e ao Estado.  

E a partir da premissa de que o Direito é a realidade normativa que mais se 

aproxima dos atributos da unidade, coerência e plenitude, um verdadeiro “estado de 

sociedade”, vê-se que, sem o mesmo, fatalmente a humanidade estaria condenada à 

barbárie.  

Remete-se a um sistema de normas que bem concilia imperatividade com 

exigibilidade. Imperatividade, na medida em que todo dispositivo jurídico é um 

comando, uma determinação ditada por órgãos e agentes referidos como autoridade 

pelo sistema, entendendo-se o motivo pelo qual o humanismo não pode ser visto 

como um indiferente jurídico, eis que incompatível, tal premissa, com o regime 

democrático, mostrando-se então pertinente, ao estudo em foco, melhor análise da 

democracia.  

A democracia é definida por José Afonso da Silva, como um instrumento de 

realização de valores essenciais da convivência humana, traduzido num regime 

político em que o poder repousa na vontade do povo.  

Em consequência, não seria a democracia um valor-fim, um valor a ser 

perseguido em si mesmo, mas sim uma ferramenta para a realização de valores que 

são, essencialmente, os direitos fundamentais do homem.  

E como tanto o povo e os direitos fundamentais evoluem e transformam-se, a 

democracia não poderia ser tomada como conceito político abstrato e estático, 

devendo ser entendida como um processo de afirmação do povo e de garantia de 

direitos fundamentais conquistados ao longo da História.  
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Sobre o conceito de democracia, discorre o autor:  

O conceito, que se deve a Lincoln, de que a democracia é o governo do 

povo, pelo povo e para o povo, tem suas limitações, mas é essencialmente 

correto, se dermos interpretação real aos termos que o compõe. As 

limitações se acham especialmente no definir a democracia como governo, 

quando ela é muito mais do que isso: é regime, forma de vida e, 

principalmente, processo. 
17

  
 

Menciona o autor referido, ainda, que a doutrina costuma afirmar que a 

democracia repousaria sobre três princípios fundamentais: o princípio da maioria, o 

princípio da igualdade e o princípio da liberdade. Pondera, porém, que este 

posicionamento tradicional deturpa o conceito de democracia: na realidade, a maioria 

não seria um princípio, e sim uma técnica de que se serve a democracia para tomar 

decisões visando, sempre, o interesse geral e não o interesse da maioria.  

Acertadamente, se pontua, em seguida, a título de exemplo, que a “maioria” 

representada nos órgãos governamentais não corresponde à maioria do povo, mas a 

uma minoria dominante, o que pode ser compreendido como consequência da errônea 

compreensão do princípio.  

Chega-se aos dois princípios fundamentais sobre os quais repousa a 

democracia: o da soberania popular, representado pela máxima “todo poder emana do 

povo”, e o da participação, direta ou indireta, do povo no poder, para que este 

represente, efetivamente, a vontade popular.  

Um terceiro princípio, o da representação, derivaria das situações em que a 

participação do povo dá-se na via indireta. A igualdade e a liberdade, por sua vez, não 

seriam princípios, mas sim valores fundamentais da democracia. 

Na democracia, acima e antes de qualquer de coisa o indivíduo tem o direito 

de ser reconhecido como homem/pessoa. E não há homem/pessoa, destituído de 

dignidade. Assim, a primeira e fundamental função do direito é a tutela da dignidade 

da pessoa humana. Depois, cabe ao Direito assegurar que as relações entre os homens 

se desenvolvam regularmente.   
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 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2006, p. 135.  

 



26 

 

Esse atualizado humanismo significa atribuir à humanidade o destino de viver 

em um mundo melhor, o qual, inserido em regime de democracia plena, passa a 

manter com o Direito uma relação necessária, qual seja, o Direito enquanto meio, o 

humanismo enquanto fim, ou seja, alçado o humanismo á condição de valor jurídico, 

deve ele ser realizado mediante figuras de Direito, institutos e instituições nos quais 

se decompõe e pelos quais opera o Direito Positivo.  

Exemplos dessa decomposição que poderiam ser aqui citados nos remetem às 

audiências públicas, ao sufrágio universal, voto direto e secreto, eleições periódicas, 

referendos, iniciativa popular, programações orçamentárias, políticas públicas, dentre 

outros.  

Não que com isto as Constituições necessitem expressamente nominar o 

humanismo, bastando que se fale em democracia para que esteja o primeiro normado, 

observando-se, no caso brasileiro, que ao elencar como um dos fundamentos da 

República a democracia, inegavelmente, fala-se de humanismo, reproduzido também 

na tutela da dignidade da pessoa humana.  

Sob outro ângulo, Kelsen, em sua obra “A Democracia”, trouxe importantes 

considerações a respeito do princípio da maioria, considerações estas que devem ser 

mencionadas devido à sua estrita ligação com o tema deste trabalho.  

Este autor menciona que a existência de uma maioria pressupõe, por definição, 

a existência de uma minoria, resultando de tal fato a possibilidade, a necessidade, de 

se conferir à minoria proteção contra a maioria. Para o autor, esta proteção seria a 

função essencial dos direitos e liberdades fundamentais.  

Observa-se, contudo, que o princípio da maioria não pode ser compreendido 

de maneira simplista, sugere-se, aliás, que o princípio poderia ser denominado 

“princípio majoritário-minoritário”.  

Assim se afirma porque, o que realmente caracteriza o princípio é a força de 

integração social decorrente do embate entre os posicionamentos divergentes que 

ocorrem durante o procedimento parlamentar.  
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Isto, evidentemente, acaba por neutralizar os inúmeros fatores de 

diferenciação e cisão existentes e atuantes no seio da sociedade, até que deixe de 

existir a oposição, formando-se um compromisso na formação da vontade geral:  

O fato de o ponto capital da ação do princípio majoritário não ser a maioria 

numérica está intimamente ligado ao fato de não existir, na realidade 

social, um domínio absoluto da maioria sobre a minoria, porque a vontade 

geral, formada segundo o chamado princípio da maioria, não se manifesta 

sob a forma de diktat imposto pela maioria à minoria, mas como resultado 

da influência mútua exercida pelos dois grupos, como resultante do 

embate das orientações políticas de suas vontades. Uma ditadura da 

maioria sobre a minoria não é possível, a longo prazo, pelo simples fato de 

que uma minoria, condenada a não exercer absolutamente influência 

alguma, acabaria por renunciar à participação [...] na formação da vontade 

geral, privando com isso a maioria [...] de seu próprio caráter de maioria. 

Justamente essa possibilidade oferece à minoria um meio para influir sobre 

as decisões da maioria. 
18 

  

Nesse passo, da apreciação das lições dos autores retro citados, pode-se 

concluir que é essencial à democracia a negociação e a formação de um 

convencimento consentido, com respeito às opiniões divergentes, cuja proteção e 

possibilidade de serem levadas em conta são essenciais à viabilização da adoção de 

um regime democrático. 

Não obstante, é forçoso reconhecer que no atual estágio de desenvolvimento 

da sociedade, notadamente, a ocidental, atingiu-se tamanho grau de pluralidade de 

opiniões e posicionamentos pessoais, fruto do maior acesso de parte da sociedade à 

educação e cultura, bem como do acesso à informação como um todo, o que acarretou 

a formação de um grande número de grupos sociais com interesses variados e que 

devem ser respeitados.  

Deve-se questionar: seria a democracia, pelos mecanismos de funcionamento 

acima mencionados, capaz de abarcar e satisfazer aos anseios de uma sociedade tão 

plural? Acredita-se ser a resposta positiva a correta, na medida em que é o regime 

democrático que propicia a imperiosa mudança de mentalidade como condição de 

encurtamento da visível distância ainda hoje existente entre o discurso humanista e 

sua prática diante das distorções impostas pelo regime capitalista.  

 

                                                           
18

 KELSEN, Hans. A Democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 69/70.  



28 

 

Nessa perspectiva bifronte do Direito (Direito em abstrato considerado e 

Direito em concreto considerado com atenção ao caso concreto) parece evidente que 

os operadores do sistema jurídico devem navegar no caminho do meio (medius in 

virtus) compatibilizando a justiça objetiva preconizada pela letra da lei e a justiça 

recomendada para o caso concreto.  

Reconhece-se assim a necessária estabilidade jurídica exigida para a boa 

fluidez das relações e a inegável afirmação da força normativa da Constituição, assim 

expressa nas palavras de Konrad Hesse:  

A radical separação, no plano constitucional, entre realidade e norma, entre 

ser (sein) e dever ser (sollen) não leva a qualquer avanço em nossa 

indagação. Como anteriormente observado, essa separação pode levar a 

uma confirmação, confessa ou não, da tese que atribui exclusiva força 

determinante às relações fáticas. Eventual ênfase numa ou noutra direção 

leva quase inevitavelmente aos extremos de uma norma despida de 

qualquer elemento de realidade ou de uma realidade esvaziada de qualquer 

elemento normativo
19

.  
 

Vê-se, pois, a razão pela qual na concepção de fraternidade e de humanismo 

alçados à condição de categorias constitucionais estão centrados os mais sólidos 

fundamentos e propósitos de uma vida individual e ao mesmo tempo coletiva, no 

humanismo, residindo a elevação do ser a um patamar muito acima de sua mera 

biologicidade, eis que o natural habitat desse “novo” humanismo é a Constituição 

Positiva, tida esta última como o mais vinculante repositório de valores ditos   

jurídico-democráticos e fraternos.  

 

 

1.3 Fraternidade e Poder Econômico: A Regulação Jurídica do Mercado pelo 

Capitalismo Humanista 
 

 

 

 Como visto, o humanismo integral, abstraído de seu conteúdo teológico, em 

contexto cultural, consagra a denominada lei universal da fraternidade que possibilita 

a implementação concreta de uma sociedade fraterna, que atribui satisfatividade plena 

aos direitos humanos em todas as suas gerações.  
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Neste contexto é pela fraternidade reconhecida pelo Direito Internacional no 

artigo 1º. da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o homem descola-se do 

centro das coisas para o meio difuso delas, o que remete à uma importante indagação 

que necessita ser enfrentada a esta altura:  

Como relacionar então fraternidade e poder econômico? 

Seria viável sustentar uma regulação jurídica do mercado por valores do 

capitalismo humanista no Brasil?  

As respostas positivas às referidas indagações indicam ser indispensável para 

a fundamentação de tais respostas, partir-se da análise das distorções dos sistemas de 

capitalismo de mercado e de capitalismo de Estado.  

No capitalismo liberal temos economia de mercado e um Estado mínimo, cuja 

intervenção na economia se restringe ao mínimo, sendo certo que no capitalismo de 

Estado, em contrapartida, temos uma economia sujeita a um comando central.  

Neste último modelo, em verdade, atua o Estado, como, por exemplo, se viu 

com o auge do Estado Social, como coordenador da atividade econômica, 

reconhecendo-se, em ambos, o direito subjetivo e natural de propriedade.  

Adotado no Brasil o sistema econômico capitalista com prevalência da livre 

iniciativa e respeito à dignidade da pessoa humana e idêntico respeito aos valores 

sociais do trabalho, cabe observar que a possibilidade de exercício de atividade 

econômica lucrativa pelos particulares não é apenas garantida, mas também 

incentivada. 

E assim o é, considerando que o progresso gerado pela economia é, 

inegavelmente, a fonte de realização de grande parte das políticas públicas no sentido 

da promoção do bem de todos, de forma indistinta, objetivo fundamental de nossa 

República (artigo 3º, IV CF).  

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Falar em regulação de mercado sob o prisma do capitalismo humanista, 

implica, por primeiro, definir o sistema capitalista, invocando-se aqui as lições de 

André Ramos Tavares:  

“Capitalista” é o sistema econômico no qual as relações de produção estão 

assentadas na propriedade privada dos bens em geral, especialmente dos de 

produção, na liberdade ampla, principalmente de iniciativa e de 

concorrência e, consequentemente, na livre contratação de mão-de-obra. 
20

 

 

 

Apoiado na conhecida liberdade de iniciativa econômica e na propriedade 

privada, parece evidente que a interpretação da ordem econômica não pode redundar 

em contexto que implique extinção desses direitos essenciais e inerentes ao 

capitalismo, o que, dito de outro modo, implica afirmar que a manutenção do sistema 

capitalista depende da garantia da liberdade de iniciativa econômica e da propriedade 

privada, assegurada a livre concorrência.  

Tais direitos fundamentais econômicos são exercidos em um espaço específico 

denominado de mercado, local no qual os direitos fundamentais da liberdade 

econômica e da propriedade permitem a interação dos sujeitos por meio da oferta e da 

procura, redundando tais ajustes em equilíbrio que deve atender aos interesses 

individuais dos participantes do mercado, mas que não pode ignorar interesses 

fraternos que se estabelecem em prol de toda a sociedade. 

Bem compreendido em sua concepção econômica, mercado, como afirma 

Vasco Rodrigues seria:  

a designação econômica para um arranjo institucional que determina a 

utilização de um determinado recurso através da livre negociação entre os 

que detêm (oferta: potenciais vendedores) e os que estão interessados em 

utiliza-lo (procura: potenciais compradores).
21

  

 

 Entretanto, por óbvio que o mercado a par de sua inegável importância para a 

economia capitalista, não pode ser encarado como materialização de ganância e 

acumulação de riqueza a qualquer custo e sem regras. Deve sim ser encarado o 

mercado como cenário saudável para o desenvolvimento e para o embate 

concorrencial justo e ético, o que remete a atores que respeitem o modelo social que 

exige condução da ordem econômica pelo Estado, mesmo em um sistema capitalista.  
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 Com efeito, o pensamento liberal clássico que preconizava a autorregulação 

do mercado pela simples concessão de liberdade mostrou-se historicamente 

equivocado, eis que fundado em premissa desconectada da realidade, qual seja, a 

premissa da concorrência perfeita.  

Tida então como razoável, demais disso, indispensável a intervenção do 

Estado mesmo em sistema capitalista, a conformação do sistema econômico nos 

remete à Constituição Econômica consagrada no artigo 170 e seguintes do texto 

constitucional brasileiro, tratando-se não apenas do livre funcionamento do mercado, 

como também das indispensáveis formas de heterorregulação necessárias ao 

equilíbrio entre o lucro e o paradigma de efetivação dos direitos humanos.  

Vê-se, pois, que o escopo da possível e legal regulação do mercado, sob a 

ótica da doutrina humanista de Direito Econômico, sinaliza no sentido da garantia e 

da ponderação dos direitos fundamentais dos agentes econômicos, mas também, dos 

trabalhadores, dos consumidores, dos empresários tidos enquanto pessoas físicas, sem 

olvidar das práticas empresariais sustentáveis em relação ao meio ambiente.  

A normatividade que emana do comando previsto no artigo 170 da 

Constituição Federal conforma então o mercado, garantindo a efetivação dos direitos 

fundamentais à livre iniciativa econômica funcionalizada pela justiça social.  

Afirma-se, pois, que a meta constitucional da atividade econômica é a 

preocupação com a plena realização do ser humano, consequente melhora nas 

condições de vida de todos, vislumbrando-se o direito como meio e a prevalência do 

homem (leia-se humanismo) como verdadeiro fim.  

Américo A. Taipa de Carvalho destaca a atuação estatal na economia para a 

realização da dignidade humana de cada pessoa, nos seguintes termos:  

Assim, o Estado de Direito - dada a sua inerente função de promotor de 

uma ordenação justa da sociedade (das relações sociais), cujo objetivo 

último é a criação das condições possibilitadoras da realização humana dos 

seus cidadãos - tem a legitimidade (e o dever) ético-político de intervir, de 

regular o funcionamento da economia, não apenas numa perspectiva de 

eficácia de resultados econômicos (crescimento econômico), mas também 

de justiça social (desenvolvimento econômico social).
22
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E considerado como escolha política e jurídica de determinada sociedade, o 

mercado, não é, contudo, uma realidade fática que deva ser considerada como 

preexistente ao Direito.  

Trata-se sim, de um instituto jurídico, um conjunto de relações governadas 

pelo Direito, bastando aqui lembrarmos, por exemplo, da não afastável necessidade de 

definição jurídica para bens e contrato com vistas ao bom e equânime funcionamento 

do mercado.  

Mais importante ainda é considerarmos que o mercado não é apenas composto 

por agentes econômicos, bens e contratos, mas, sobretudo, de seres humanos, sendo 

finalidade do mercado atender às necessidades humanas.  

Tida então a lei como mão visível do mercado, este último, além de lugar e 

princípio de organização social, verdadeira instituição jurídica, como tal, 

institucionalizada e conformada pelo direito posto pelo Estado, ostenta consistência e 

função de força e segurança jurídica que permite a previsibilidade de comportamento 

e os cálculos econômicos, afigurando-se inquestionável, no Brasil, a opção pela 

normatividade do mercado, bem de todos e meio para a realização do ser humano, 

conforme indicação do artigo 219 da Constituição Federal.  

Conclui-se, neste contexto, que o capitalismo humanista ao integrar direitos 

humanos no plano nacional e internacional, com a ordenação da ordem econômica 

interna, encerra o paradigma adequado para a consecução e realização dos 

mandamentos constitucionais voltados à implantação da economia humanista de 

mercado, sempre com vistas à concretização e safistatividade dos direitos humanos 

em todas suas gerações/dimensões.  

Com tais premissas, analisar-se-á como se estabelecem as relações de poder 

econômico em contexto de globalização sem olvidar que quanto melhor for o 

funcionamento do mercado capitalista, maior riqueza será gerada e por consequência 

mediante fraternização na obtenção e distribuição do lucro, melhor se poderá atender 

às necessidades humanas.  
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1.4 Globalização e Poder Econômico 

 

 Como visto, o mercado não é preexistente ao Direito, legitimada, pois, sua 

regulação enquanto locus artificial de trocas e experiências econômicas.  

 Sob outro ângulo, os direitos humanos nascem para tutelar as necessidades 

humanas em uma dimensão não apenas individual, mas também coletiva. Esses 

direitos, entendidos como inerentes ao homem passam a ser positivados em 

declarações universais e regionais de direitos, bem como, em âmbito interno nas 

constituições estatais.  

 Em síntese, o sistema de proteção dos direitos humanos tem como gênero os 

Direitos Humanos Fundamentais. Nessa linha, os Direitos Humanos Fundamentais se 

subdividem em direitos humanos e direitos fundamentais. Os direitos humanos se 

dividem em Direitos Humanos Regionais tutelados pela Organização dos Estados 

Americanos (OEA), União Europeia (UE) e União Africana (UA) e Direitos 

Humanos Universais tutelados pela Organização das Nações Unidas (ONU), já os 

Direitos Fundamentais referem-se ao direito interno de cada Estado. 

 Norberto Bobbio enfatiza que “o reconhecimento e a proteção dos direitos do 

homem são a base das constituições democráticas”, de forma que, os direitos 

humanos, cada vez mais, passam a fazer parte das constituições, num processo de 

constitucionalização dos direitos humanos, para melhor garantia desses direitos no 

âmbito dos Estados.
23

  

 O autor sustenta que a Declaração Universal de Direitos Humanos é apenas o 

início de um longo processo de desenvolvimento dos direitos humanos, pois “os 

direitos do homem nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como 

direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem sua plena realização como 

direitos positivos universais”.
24
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 Os direitos humanos têm suas origens ligadas ao direito natural do homem e 

ao se desenvolverem no decorrer da história, tornam-se direito positivado, tanto em 

escala universal quanto estatal.  

 Destaca-se, no entanto, que a universalidade
25

 dos direitos humanos no 

âmbito do multiculturalismo estatal pode sofrer diferentes interpretações.  

 Mas, ainda que as culturas se diferenciem, a essencialidade e natureza desses 

direitos não mudam, pois, em suma, são voltados à proteção da vida, liberdade, 

igualdade e dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, argumenta Bobbio que após 

a Declaração Universal é possível ter a certeza histórica de que “toda a humanidade - 

partilha alguns valores comuns; e podemos, finalmente, crer na universalidade dos 

valores”.
26

  

 A Declaração Universal de Direitos Humanos é o documento que aduz de 

modo inaugural os direitos humanos positivados e universais. Essa declaração é 

considerada a mais importante, pois dela surgem as demais declarações internacionais 

de direitos do homem, nas esferas universal e regional. Assim, a partir desse marco 

inicial, as constituições em âmbito estatal passam também a reconhecer e positivar os 

direitos humanos. Pérez Luño expõe os sentidos de compreensão da positivação dos 

direitos humanos fundamentais.
27

 Vale destacar, portanto, apenas a crítica quanto ao 

significado contraditório que doutrinariamente se reveste o problema da positivação 

desses direitos: 

Pois se, tal como postulam desde sempre os defensores dos direitos 

naturais, existem alguns direitos que o homem possui por sua mera 

condição e sem que para isso deva intermediar alguma concessão 

discricionária, parece sem propósito ou, quando menos, acessória sua 

positivação; entretanto, pelo contrário, o requisito de positividade é 

necessário para poder falar dos direitos fundamentais.
28
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De acordo com o autor, pode-se entender que as controvérsias acerca da 

positivação dos direitos humanos são fundadas no entendimento de que, como tais, 

esses direitos existem naturalmente com o homem antes mesmo de sua positivação.  

Contudo, por força de tantas violações e atrocidades contra a humanidade, 

praticadas em geral pelo próprio Estado, a positivação se faz necessária e 

indispensável para dar maior proteção e efetividade aos direitos humanos, 

principalmente quando passam a ser objeto de proteção do direito internacional, 

conforme será abordado mais adiante.  

 Por outro lado, o autor salienta que os direitos fundamentais necessitam de 

positivação, em razão de ser discutível seu caráter natural e necessário.
29

  

Assim, os direitos fundamentais do Estado são positivados, mesclando-se com 

os princípios políticos, ideológicos e econômicos do Estado, formando a base do 

ordenamento jurídico estatal.  

Todavia, com o movimento de constitucionalismo dos direitos humanos, 

positivam-se esses direitos a partir de um exercício mútuo de constitucionalização dos 

diretos humanos e internacionalização dos direitos fundamentais. 

 Vladmir Oliveira da Silveira e Maria Mendez Rocasolano afirmam que os 

direitos humanos compreendem uma complexa realidade de natureza ética, jurídica e 

política. Por conseguinte, os autores tratam da fundamentação dos direitos humanos, 

fixando a seguinte classificação: (i) fundamentação ético-jurídica ou jusfilosófica; (ii) 

fundamentação jurídico-positiva; e (iii) fundamentação jurídico-política.
30

 

Pertinente, nessa quadra, indagar quais os reflexos do fenômeno da 

globalização econômica em relação aos direitos humanos, questionando-se se a 

reorganização dos processos produtivos, a transnacionalização dos mercados e a 

volatilidade dos capitais financeiros estariam ou não contribuindo para atribuir uma 

maior efetividade da democracia.  

A crescente e notada expansão do denominado comércio intrafirmas abre 

caminho para a ruptura da centralidade e da exclusividade do direito positivo 

nacional.  
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Editado sob a forma de uma ordem jurídica postulada como lógica, coerente e 

livre de ambiguidades ou antinomias, esse direito é desafiado por regras e 

procedimentos normativos espontaneamente forjados no sistema econômico.  

São direitos autônomos, com normas, lógicas e processos próprios, 

entreabrindo a coexistência (por vezes sincrônica, por vezes conflitante) de diferentes 

normatividades; mais precisamente, de um pluralismo jurídico de natureza infra 

estatal ou supraestatal.  

É esse o caso, por exemplo, da lex mercatoria, o corpo autônomo de práticas, 

regras e princípios constituído pela comunidade empresarial transnacional para 

autodisciplinar suas relações.  

É esse, também, o caso do direito da produção, o conjunto de normas técnicas 

formuladas, entre outros objetivos, para atender às exigências de padrões mínimos de 

qualidade e segurança dos bens e serviços em circulação no mercado 

transnacionalizado, de especificação de seus componentes, da origem de suas 

matérias primas.  

É a partir desse quadro que se cria uma problemática de como legitimar a 

conexão entre dignidade e Estado de Direito.  

A obrigatória aceitação de uma soberania compulsoriamente partilhada, sob 

pena de acabar ficando à margem da economia globalizada, tem como que obrigado o 

Estado-nação a rever sua política legislativa, a reformular a estrutura de seu direito 

positivo e a redimensionar a jurisdição de suas instituições judiciais, voltando-se para 

amplas e ambiciosas estratégias de desregulamentação, deslegalização e 

desconstitucionalização, implementadas paralelamente à promoção da ruptura dos 

monopólios públicos.  

A noção dessa estratégia é justificada, entre outros fatores, por uma espécie de 

cálculo de custo/benefício feito pelos dirigentes e pelos legisladores, sob pena de 

permanecer-se à margem dos avanços de integração visíveis em todas áreas da 

Economia, como que, sem ter como ampliar a complexidade de seu ordenamento 

jurídico e de seu aparato judicial em nível equivalente de complexidade e 

diferenciação funcional dos diferentes sistemas sociais e econômicos.  
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Depois dos processos de publicização do Direito Privado e privatização do 

Direito Público ocorridos no âmbito dos Welfare States entre os anos de 40 e 70, o 

que se tem a partir da década de 80 do século passado é um ordenamento jurídico sem 

centralidade e exclusividade, em outras palavras, um ordenamento constituído como 

mais um sistema normativo, entre vários outros igualmente válidos; e, o que é mais 

importante, um ordenamento que se destaca por sua legislação descodificada.   

A busca pela interseção entre Economia, mercado, Direito e Direitos 

Humanos, necessariamente indica a relevância e a pertinência da análise das relações 

que se estabelecem entre Estado, regulação e fins característicos do Estado Social.  

E ainda que não se ignore a existência de correntes de pensamento no sentido 

de que teria sido o Estado Social uma falácia capitalista tão somente engendrada 

como forma de apresentar um contraponto (solução paliativa de mazelas sociais) 

voltado à contenção histórica da expansão dos regimes outrora tidos como 

comunistas, fato é que tal pensamento não engloba uma importante faceta de resgate e 

inclusão social verificada com o Estado Social, por isso não pode ser considerado 

como completo.  

Sim, parece evidente que a atuação estatal em matéria de efetivação dos 

direitos sociais, em virtude de sua umbilical relação com a dignidade da pessoa 

humana e com a própria democracia, se constituiu e ainda hoje se constitui em 

relevante parte integrante de um autêntico Estado Constitucional de Direito.  

Este Estado Constitucional de Direito acima referido, no Brasil, remete ao 

modelo de capitalismo humanista que trata o lucro sob a ótica fraterna, vale dizer, não 

desvencilhado do papel do Estado na efetivação dos direitos humanos.  

Correto, pois, afirmar que no Brasil, se faz presente um modelo de Estado 

ainda pautado em marco teórico do século XX, qual seja, o modelo pautado no 

denominado Estado Social, o qual, por óbvio, ainda que com necessárias adaptações, 

impõe ao Estado o desempenho de algumas tarefas finalísticas e de outras tidas como 

meramente instrumentais, tornando-se, entretanto, tanto umas quanto as outras, típicas 

e reconhecidas pela Constituição Federal. 
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Note-se que a instrumentalidade na atuação estatal envolve a captação de 

recursos, os quais devem ser empregados com finalidade atingida por meio de 

planejamento.  

Mas, temos também atividades finalísticas, historicamente consideradas desde 

a formação do clássico Estado nacional, sendo certo que talvez a primeira delas tenha 

sido a atividade decorrente da soberania externa, vale dizer, atividade de 

relacionamento internacional.  

Assim o era, posto que o Estado moderno se apresentava como um ente 

político em igualdade com outros entes políticos e que necessitava estabelecer 

relações horizontais no âmbito externo.  

Já nos dias atuais, o panorama é distinto. Falamos em soberania 

compartilhada, haja vista que a globalização altera os elementos clássicos de 

composição do Estado.  

Surgem esferas de poderes concorrentes (mídia, poder econômico, ativismo 

judicial).  

A “deslocalização” das empresas permite estruturas leves e migratórias que 

não dependem mais do Estado, tudo em contexto de clara relativização do conceito 

clássico de soberania. Falamos aqui, novamente, de transconstitucionalismo, 

fenômeno que decorre do crescente entrelaçamento das ordens políticas, cada qual 

dotada de uma pretensão de autonomia.  

Passa-se, em breves pinceladas históricas, pela teoria da repartição de poderes, 

a qual claramente evolui desde a clássica configuração do Estado Nacional, com 

passagem também pelo Estado liberal, chegando-se mais à frente no tempo, ao 

momento histórico de incremento das ações do Estado no modelo de bem-estar-social, 

modelo este, por meio do qual a atividade administrativa ultrapassa em muito uma 

mera ideia de controle social e passa a ser também composta pela noção indispensável 

de tutela de excluídos e busca pela redução de desigualdades.  

Paralelamente se afigura inegável que o Estado e a sociedade atuais estão 

conformados pela Constituição, a qual passa a ser estabelecida como meio jurídico 

fundamental de aglutinação entre diferentes forças políticas ativas e em luta entre si, 

nesse sentido, atuando como mecanismo de reação no processo político.  
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Ao cuidar desse novo paradigma, Emerson Gabardo afirma que:  

Há uma relação de imbricação necessária, portanto, entre o espírito do 

Estado e a essência da Constituição, sendo ambos colmatados pela ideia de 

um “sentimento jurídico” que fornece o liame mental à configuração 

político-institucional. Este sentimento brota das convicções em relação às 

normas e ao modelo de Estado. Tal adesão não é somente emocional. Ela 

promove um cálculo racional na medida em que é sempre relevante à 

conveniência e adequação dos postulados que pedem aderência.
31

  

 

E se do ponto de vista político a Constituição deve ser encarada como um 

compromisso entre forças sociais e grupos pluralistas que participam de sua 

conformação, implementar direitos humanos não deve ser encarado como postura 

estatal que termina por retirar força do mercado produtivo.  

Ao contrário, garantir a eficácia da reconhecida força normativa da 

Constituição, tutelar a efetivação de direitos sociais e, em última análise, de direitos 

humanos, significa estabelecer, verdadeiramente, relação fundada em eticidade 

compartilhada.  

O equilíbrio entre o reconhecimento das conquistas históricas do passado e a 

projeção para um futuro a ser construído com base em um modelo democraticamente 

estabelecido, de valorização do ser humano e de incentivo à geração de riquezas 

capazes de reduzir desigualdades, são, portanto, características bem marcadas de um 

Estado que possa merecer o rótulo de Estado Social, sendo este o modelo previsto na 

Constituição brasileira de 1988.  

Dito isto, se efetividade da Constituição é questão dependente da afetividade 

que dela se extrai, entende-se a necessidade de recuperação da imagem e dos 

postulados orientadores do Estado constitucional de bem-estar social, em verdadeira 

revalorização deste modelo de Estado, com o que se faz necessário analisar conceitos 

antagônicos em termos de solidariedade e humanismo, quais sejam, os conceitos de 

indiferença e seu oposto.  
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1.5 A indiferença e seu oposto 

 

Não pode haver humanismo sem humanistas e estes últimos devem ter em 

mente o repúdio à indiferença.  

É neste contexto que vale recordar a indagação de Ronald Dworkin
32

 

questionando se democracia significaria mesmo governo do povo.  

O foco da crítica era o sentido fundamental atribuído à democracia em termos 

de premissa majoritária.  

O referido autor não rejeita tal premissa, tão somente discorda do peso da ideia 

de escolha racional majoritária como critério para a significação do sentido 

democrático, razão pela qual, em seu entender, se faz necessária uma concepção 

constitucional de democracia segundo a qual, os motivos pelos quais a solidariedade e 

a tolerância surgem como aspectos centrais do Estado social e não obstante sejam 

respeitáveis as afirmações no sentido de que programas de bem-estar social teriam 

tornado indivíduos (em tese livre e capazes) em seres dependentes e tutelados pelo 

Estado, o certo é que a solidariedade automática promovida pelo Estado social, 

quando bem realizada, foi marcadamente importante para a salvaguarda das condições 

de vida e dignidade das pessoas.  

Solidariedade é atributo típico do Estado social, sendo possível identificarmos 

uma tripla dimensão material da solidariedade, que ostenta status constitucional e não 

somente estabelece vínculo presente mas também para as gerações futuras.  

Uma primeira dimensão de solidariedade se expressa na relação entre o Estado 

e a pessoa humana, materializando-se em típica cláusula de bem-estar.  

Em uma segunda dimensão, falamos às relações entre particulares, os quais 

são exortados a uma atuação dotada de espírito de fraternidade.  

Já na terceira dimensão, por seu turno, a solidariedade é encarada na relação 

entre Estados, a partir de uma concepção humanista de caráter internacional.  
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E é por meio destas dimensões que se torna viável a constituição do homem 

como ser digno, mas muito além da pluralidade de sentidos de teorias afetas aos 

sentidos e conceitos de solidariedade, importante anotar que o Estado constitucional 

brasileiro possui elementos para que nele se reconheça atribuição ético-jurídica de 

sentido à ideia expressa na solidariedade e seu sentido normativo que não deve ser 

encarado como meramente pragmático ou hierarquizador de grupos sociais.  

O certo é que a universalidade nos dias atuais anunciada não é 

necessariamente inimiga das diferenças, nem tampouco dela se exige homogeneidade 

cultural.  

Indaga-se, pois, a esta altura:  

Será que reavaliar o universalismo não implicaria em recuperação da cultura 

grega e seu conceito de tolerância, abandonando-se o culto ao “eu” egoístico e que 

não se preocupa com as minorias?  

A resposta positiva parece ser a mais humana.  

Desta forma se compreende o motivo pelo qual o Estado social contemporâneo 

traz consigo a necessidade de normas consagradoras de ações afirmativas e também 

de proibição de qualquer forma de discriminação ou preconceito.  

Trata-se, em última análise, de trazer a proposta de tolerância quanto ao outro, 

em paralelo com a ideia de solidariedade, ambas encapsuladas no espírito do Estado 

Social, rejeitando-se, destarte, a indiferença ao próximo como uma indesejada regra.  

Note-se, contudo, que sem ignorar o inegável elemento ético do qual resulta, a 

tolerância tem como fundamento a necessidade de funcionamento da sociedade a 

partir de certo grau de diferenciação interna, impondo-se ao Estado uma neutralidade 

ética, contexto que nos remete à necessária limitação da tolerância, na concepção 

vislumbrada por Ernesto Laclau: 

Uma tolerância ilimitada seria tão destrutiva do tecido social como uma 

unificação ética totalitária, de modo que ser intolerante a respeito de 

algumas coisas é a mesma condição para ser tolerante a respeito de 

outras.
33
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Entende-se também, com tais considerações, porque a partir de meados do 

século XX a ideia de direitos de cidadania tornou-se indissociável do reconhecimento 

moral dos direitos humanos e da positivação jurídica dos direitos fundamentais, bem 

por isso evidenciando-se os traços estruturais de universalidade e inalienabilidade dos 

direitos humanos.  

A solidariedade típica do Estado social supera, destarte, aquela inerente ao 

simples associativismo utilitarista, ou seja, tratamos de solidariedade tipicamente 

emocional que permite seja cunhado o conceito de sujeito-coletivo e, em última 

análise, de comunidade, não meramente instituída em favor do interesse particular e 

egoístico de cada ser, mas sim, dotada de necessária função normativa determinada 

objetivamente pelas escolhas democráticas efetuadas e consagradas no modelo social 

de Estado adotado.  

A negação de qualquer forma de opressão, inicia-se, portanto, com o 

reconhecimento da exterioridade do outro, negando-se, toda forma de preconceito, o 

que pode ser alcançado por intermédio da política.  

Mas, como principiar a reduzir o tamanho desse enorme fosso entre um 

discurso altruísta e uma prática de mercado que não condiz com a dignidade humana 

quando indiferente aos excluídos socialmente.  

Acredita-se que trabalhar a noção de humanismo não mais sob a antiga 

perspectiva do caminho que exclusivamente ruma da humanidade para o homem, mas 

sim, do caminho que simultaneamente também conduz do homem para a humanidade.  

A exaltação à humanidade é, portanto, proposta em relação não somente ao 

gênero, como também perante cada uma das células de que se compõe essa 

humanidade, com especial atenção aqueles que se mostram carentes de oportunidades 

socioeconômicas e de igual tratamento digno, cortês, respeitoso e fraterno.  

É com o anúncio desse novo humanismo de necessária mão dupla que se 

absorve a máxima de que o homem é a medida de todas as coisas, encarado o homem 

como gênero, sem olvidar, contudo, das espécies, ou seja, de todos os homens e 

mulheres em suas efetivas condições existenciais de idade, regionalidade, etnia, 

classes sociais e preferências filosóficas, religiosas, partidárias, sexuais, etc. 

 

 

 

  



43 

 

Tanto é assim que ressaltava Hannah Arendt:  

Os preconceitos jogam fora a criança junto com a água do banho, 

confundem aquilo que seria o fim da política com a política em si, e 

apresentam aquilo que seria uma catástrofe como inerente à própria 

natureza da política e sendo, por conseguinte, inevitável. Se o preconceito 

é inerente à condição humana, por isso o papel da política é o 

esclarecimento.
34

  

 

Assim, com mudança de mentalidade, se conseguirá a condição de 

encurtamento buscada entre o discurso humanista e sua prática, atingindo-se 

desenvolvimento econômico e o compartilhamento de ganhos sociais em uma 

sociedade que se espera seja fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada em 

verdadeira e possível harmonia social, demais disso, comprometida, na ordem interna 

e internacional, com a solução pacífica de controvérsias.  

Em outras palavras, temos como certo ser incumbência também do capitalismo 

a promoção da concretização multidimensional dos direitos humanos de todas as 

gerações, portanto, também dos direitos sociais, o que se dá, em uma perspectiva 

humanista centrada na efetivação dos direitos humanos de todas as gerações, com o 

objetivo supremo de satisfação geral da dignidade humana e planetária.  

Cabe enfrentar, então, como o desenvolvimento deve ser encarado como 

elemento legitimador da intervenção estatal, o que traz necessárias implicações em 

matéria de lucro, função social da empresa e responsabilidade social do ente 

empresarial inserido em contexto de capitalismo humanista.  

    

  

2 LUCRO. ÉTICA E ATUAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA 

 

 Como se sabe, a economia é um fenômeno da atividade humana que muito 

mais do que meros reflexos matemáticos ou comerciais, sempre esteve sob a 

influência do convívio e, em última análise do ser humano.  
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 Exemplos históricos remotos de tentativas, ainda que rudimentares, de 

regulação, são encontrados, por exemplo, nos parágrafos 241/277 do Código de 

Hamurabi, legislação babilônica concebida por volta do século XVIII a. C.,  

buscando-se nos referidos dispositivos, encontrar o ainda hoje difícil ponto de 

equilíbrio entre preços e salários.  

  Também na Lei Mosaica, proclamada por Moisés, por volta do século XIII 

a.C, (o que depois seria perpetuado pelos ensinamentos bíblicos de Levítico 19:36 e 

de Deuterônimo 23;19 e 25,13-15), verifica-se que valores como a lisura e a 

honestidade eram delimitados como regras de comércio, proibindo-se a usura ao povo 

de Israel.  

  Do ponto de vista econômico, temos ainda exemplos de tratamento histórico 

do lucro na antiga Lei Hindu (Código de Manu) escrita entre os séculos II a.C. e II 

d.C, observando-se que os artigos 115-122 estabeleciam regras sobre a moeda, 

enquanto que os artigos 396-399, sob outro ângulo, limitavam a atividade econômica, 

com regramentos voltados à reserva de mercado, fixação de preços das mercadorias e 

punição para possíveis fraudes pecuniárias no comércio.  

  Nota-se que no decorrer do tempo o lucro e sua regulação sempre foram 

preocupação jurídica, anotando-se que, na Antiguidade, notadamente, na Grécia, em 

razão do predomínio da democracia helênica, com primazia do geral sobre o 

individual, predominavam a igualdade e a relatividade da riqueza, não por isso 

deixando de existir efetiva intervenção na atividade econômica.  

 O que se afirma é que a democracia grega não era incompatível com o 

mundo do comércio e com o lucro que dele decorria, tanto é assim, que por volta de 

590 a.C., Sólon introduziu a moeda e buscou disciplinar regras para a escravidão por 

dívidas, sendo estes, marcos importantes na linha histórico-evolutiva da busca por 

uma solução dialética entre a dignidade humana e o patrimônio econômico e a 

consequente acumulação lucrativa que dele decorria.  

 Interessante registrar mais, nessa quadra de considerações, que a Lei de Doze 

Tábuas, concluída em 450 a.C, diploma aplicável tanto à patrícios, como a plebeus, 

prestigiava a autonomia da vontade nas negociações e o respeito à propriedade 

privada, postulados igualmente consagrados com o Corpus Juris Civilis de Justiniano, 

de 529 a.C.  
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 Contemplava-se, aquela altura, em Roma, o arcabouço jurídico que até 

nossos dias é considerado em seus princípios e regramentos estruturantes, como 

verdadeira sustentação do Direito Civil, seja quanto à propriedade, seja quanto ao 

direito obrigacional e aos contratos.  

 Por seu turno, a Lei Licínia de 367 a.C. vinculada à época do Tribunato em 

Roma, igualmente disciplinou a abolição da escravidão por dívida, em contexto que 

seria ratificado em definitivo pela Lex Poetellia Papilla.   

 Na alta Idade Média, mais claramente entre os séculos V e X d.C. a Europa 

isolou-se e teve no modo de produção rural o centro econômico do feudalismo, 

sistema sustentado por atividades agrícolas de autossuficiência voltadas 

principalmente para o autoconsumo, com trocas naturais e posse da terra distribuída 

como forma de concessão de benefícios para estruturação de força militar, de tal 

forma se disciplinando as relações entre suserano e vassalo.  

 Porém, uma inevitável expansão populacional, empurrada por forte êxodo 

rural, trouxe desenvolvimento e reabertura de rotas comerciais no Mar Mediterrâneo, 

como decorrência também das cruzadas, com o que, se consolidam mercados, a partir 

do século XI, mercados estes fundados no aparecimento das cidades – os burgos
35

.  

 Com a denominação de Baixa Idade Média, o período histórico a partir do 

século XIII nos remete a um maior detalhamento de regulação jurídica da atividade 

negocial e do lucro dela proveniente, eis que, logo no início de 1215, a Magna Carta 

britânica assegura direitos subjetivos verticais perante o Estado, assentando os 

primeiros passos da liberdade econômica, da limitação de poderes e do próprio 

constitucionalismo como se viria a conhecer mais adiante.  

 Fato é, que já sob a influência da Escolástica se desenvolveu o princípio da 

moderação, por meio do qual se anunciava respeito à propriedade privada, não de 

maneira incondicional e absoluta, mas sim, condicionada a uma incipiente função 

social.  
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 Ricardo Sayeg e Wagner Balera em comentário à tendência de regulação do 

lucro no referido período observam que:  

Por esse enredo desenvolveu-se o princípio do equilíbrio nos contratos, 

especialmente, no sinalagma, pelo qual entendia-se que o preço das 

mercadorias deveria ser estabelecido por critérios de justiça e equidade, o 

chamado preço justo. Fortaleceram-se, então, nos séculos XV e XVI, as 

cidades europeias, em especial, as italianas, que passaram a dominar o 

comércio e as rotas no Mar Mediterrâneo com intensa atividade 

mercantil.
36

  

 

 Ao interpretar esse cenário, podemos constatar que diante da consolidação do 

Renascimento, com o resgate do humanismo clássico e antropocêntrico, o 

racionalismo conduz a um natural individualismo econômico, baseando-se a atividade 

econômica na liberdade e no direito consuetudinário, sendo estes os pilares de 

sustentação filosófica e jurídica do pensamento liberal que estava por vir.  

 A reforma protestante a consequente contrarreforma católica impulsionam o 

desenvolvimento do capitalismo, já que o acúmulo de riqueza e a não condenação da 

usura planta raízes para o surgimento de novo sistema econômico, o qual, por óbvio, 

requer um novo modelo de Estado.  

 Falamos do surgimento dos Estados modernos, o que bem pode ser 

compreendido no contexto de evolução tecnológica das grandes navegações e do 

mercantilismo, entendendo-se assim o intervencionismo estatal e seus propósitos de 

acúmulo de riquezas, protecionismo e monopólios.  

 Chegamos então, mais adiante, nesta breve historiografia do lucro, à 

Revolução Francesa, tida como um dos capítulos mais importantes da longa passagem 

histórica do sistema feudal para o capitalista sem olvidar da existência, entre tais 

sistemas, do já mencionado sistema mercantilista.  

 A Revolução Francesa derruba a aristocracia que vivia ainda com privilégios 

feudais, terminando com a sociedade de estados - nobreza, clero e povo - criando-se, 

destarte, condições para o desenvolvimento do capitalismo, do empreendedorismo e 

da busca pelo lucro.  
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 A existência de movimento popular e urbano deu sustentação à Revolução 

Francesa, anotando-se que os camponeses, pela crise econômica, foram levados à 

miséria, o que aumentou a insegurança nos campos e incrementou sensível êxodo 

rural.  

 Sob outro ângulo, fome, desemprego e carência de recursos básicos eram 

problemas igualmente experimentados nas cidades, destacando-se que trabalhadores e 

artesãos tinham grande capacidade de crítica e mobilização, nisso apoiando-se as 

lideranças burguesas interessadas em derrubar privilégios da nobreza e obter poder 

político.  

 Nessa linha, parece inegável que incluídas na Revolução Francesa vieram 

uma série de outras revoluções, as quais, sem sombra de dúvidas, tiveram influência 

decisiva na composição do conceito de lucro e também de sua interface hoje visível 

em relação à fraternidade, citando-se mais, ainda que de passagem, a Revolução 

Industrial e seu postulado de acumulação de riqueza.  

 O aumento da complexidade nas relações sociais dos seres humanos gerou a 

necessidade de que os juristas, principalmente a partir do século XX, adotassem uma 

posição cada vez menos formalista, inclusive, de conteúdo mais denso em relação à 

obtenção do lucro.  

 O advento da produção em escala e consequente substituição da mão de obra 

humana no processo produtivo - o que se acentuou na Revolução Industrial referida 

nas linhas acima, mais incrementou o comércio nos centros urbanos já inchados, 

passando o Estado, por intermédio de regulação jurídica, a se preocupar com as 

relações jurídicas de cunho econômico o que denota maior intervenção nos negócios 

privados.  

 Com efeito, a respeito deste momento histórico Carlos Alberto Bittar ensina 

que:  

entendemos por dirigismo econômico a condução, pelo Estado, dos 

negócios da economia. Trata-se de ingerência do Poder no mercado, 

balizando negócios, dominando setores, normatizando, enfim,    

imiscuindo-se no mundo da economia. Nesse sentido, pode-se observar 

que ao longo dos séculos sempre existiu intervenção nos negócios da 

economia por parte dos detentores do poder, desde as organizações tribais 

aos príncipes e monarcas do despotismo esclarecido, das cidades 

primitivas às monarquias e democracias constituídas no século das luzes.
37
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 O estabelecimento de nova ordem econômica e a mudança drástica nas 

relações de trabalho trouxe inevitável alteração da forma de intervenção do Estado na 

economia e nos negócios jurídicos privados. A Grande Depressão dos anos 30 e as 

sequelas econômicas deixadas pelo advento de duas Guerras Mundiais fizeram vir à 

tona o confronto entre valores contidos nas diversas constituições nas quais se 

notavam princípios solidaristas e humanistas e a necessidade de instalação de Cortes 

Constitucionais com preocupações de bem nortear as relações jurídicas econômicas, 

vislumbrando-se que questões econômicas tangenciavam também interesses coletivos.  

 Torna-se, pois, inevitável que os interesses individuais passem a produzir 

efeitos sociais que sejam tidos como aceitáveis e desejáveis pela coletividade, dentre 

eles se inserindo o lucro, tido como o grande impulsionador e estimulador da 

economia de mercado.  

 E ainda que não se ignore a existência de correntes de pensamento no sentido 

de que teria sido o Estado Social uma falácia capitalista tão somente engendrada 

como forma de apresentar um contraponto (solução paliativa de mazelas sociais) 

voltado à contenção histórica da expansão dos regimes outrora tidos como 

comunistas, coletivizantes e que não permitiam como justo o lucro individual, parece 

evidente que a atuação estatal em matéria de efetivação dos direitos sociais, em 

virtude de sua umbilical relação com a dignidade da pessoa humana e com a própria 

democracia, se constituiu e ainda hoje se constitui em relevante parte integrante de 

um autêntico Estado Constitucional de Direito.  

 Por isso o reconhecimento de que a construção de uma sociedade constituída 

por valores de respeito ao próximo e de igualdade social se faz cada vez mais presente 

nas relações sociais e nos projetos de cada ser, implicando a solidariedade aceitar que, 

apesar do ser humano ser constituído originariamente de maneira individual, é 

inevitável que seu crescimento, aprimoramento e consagração de projetos de vida 

sejam efetivados em uma sociedade justa, livre e fraterna, portanto, uma sociedade 

com redução de desigualdades e tida como naturalmente feliz e saudável.  
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 Tal breve linha evolutiva do lucro e de suas facetas econômicas, jurídicas e 

sociais no decorrer dos tempos nos permite a esta altura conceitua-lo como vocábulo 

que significa utilidade, vantagem, ganho, proveito, benefício, vislumbrando-se nestes 

elementos, inegavelmente, conotação positiva, com tendência hoje mais 

marcadamente voltada ao respeito pela dignidade humana e à destinação que não 

pode olvidar o social.  

 Esse perfil, conformado pelo sistema constitucional econômico adotado na 

Constituição Federal de 1988 indica que não se pode tratar o lucro sob o prisma 

meramente contábil da clássica definição de diferença entre a confrontação das 

receitas e dos custos consumidos produzindo incremento no patrimônio líquido.  

 Ao tratar da conceituação de lucro, Manuel Meireles ensina que: 

podemos considerar Lucro como o reconhecimento do proprietário do 

Capital, que consiste na diferença residual e aleatória entre as receitas e os 

custos, sejam estes explícitos ou implícitos, em um determinado período. 

Para efeito de nossa investigação, o período de tempo será sempre o 

necessário ao processamento de um determinado número de itens. Konrad 

Mellerowiccz (1936) observa que deveria ser considerado o período total 

da vida da empresa, e que a diferença entre o capital efetivamente 

investido e o resultado final será o verdadeiro lucro da empresa. Esse é o 

lucro seguro e absoluto, o calculado de um modo perfeitamente correto. 

Qualquer outro lucro será sempre relativo.
38

 

 

 O lucro também é entendido como fruto do capital, não se podendo esquecer 

que a relação entre capital e lucro foi estabelecida por Adam Smith na obra Riqueza 

das Nações, lá se constatando que a extensão do lucro é relacionada ao valor do 

capital e ao patrimônio empregado na atividade.  

 A tendência atual de humanização das relações econômicas, pautadas na 

ética empresarial e nos conceitos de consumo e risco inseridos em economia de 

mercado que não pode deixar de observar a sustentabilidade como pilar permite, a 

esta altura do trabalho, delimitar conceitos como a natureza jurídica do lucro e sua 

titularidade.  
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2.1 Natureza Jurídica do lucro e sua titularidade 

 

 A análise historicista e tendencial do lucro e suas facetas econômicas, sociais 

e políticas, tal qual exposto nas linhas anteriores, indica que intuitiva e historicamente 

o ser humano sempre buscou um ótimo ponto de equilíbrio entre a lícita acumulação 

de capital e extração de lucro da atividade econômica com a necessária e 

indispensável faceta social das fontes de riqueza.  

 Necessariamente relacionado a uma vantagem, importante anotar que o lucro 

não se confunde com reserva, relacionada esta última à noção de sobra com 

destinação específica. Ocorre que não obstante retirada de uma parcela do lucro, a 

reserva serve como forma de seguro para a hipótese de a atividade empresarial não 

produzir resultados positivos, de modo que não se pode falar em destinação solidária 

ou mesmo fraterna de reservas, o que já não se aplica ao lucro.  

 Lucro também não se confunde com dividendo, pois, se reserva é a parte do 

lucro que não foi distribuída entre os sócios ou acionistas, dividendo é a parcela do 

lucro que corresponde a cada ação. Assim, se o lucro é distribuído em forma de ações 

entre os acionistas, se denomina de dividendo.  

 Há que se destacar ainda, por ser relevante, que os lucros não se confundem 

com sobras, sendo a distinção bem caracterizada nos ensinamentos de Wilson Alves 

Polonio:  

as sobras, como o próprio nome sugere, são os recursos não utilizados pela 

sociedade, os quais devem retornar aos associados na proporção da 

utilização de cada um dos serviços da cooperativa. (...) o que nos parece 

importante ter em mente é que as sobras, nesses termos, não representam 

acréscimo patrimonial para os associados que as recebem, mas devolução 

dos recursos não utilizados.
39

 

 

 Nesse norte, lucro também não pode ter natureza de restituição, sob pena de 

desnaturação de sua conotação positiva e tampouco se pode confundir lucro com 

qualquer espécie de compensação, sob pena de não se apresentar este último como 

ganho, o que mais se afigura claro se atentarmos para o fato de que as modernas 

perspectivas de responsabilidade civil não tem a função de fazer com que o 

indenizado aufira lucros, mas sim, que seja restituído naquilo que perdeu ou deixou de 

ganhar pelo ilícito de outrem.
40
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 Vê-se, pois, que o lucro é um meio e não um fim da atividade econômica, o 

que se afirma, posto que a pessoa jurídica pode exercer sua atividade sem 

necessariamente auferir lucro em um determinado exercício, por exemplo.  

 Os titulares na obtenção e na distribuição de lucros são, em nosso sistema 

econômico, as empresas privadas tidas enquanto atividades econômicas organizadas 

com finalidade de êxito econômico.   

 Nesse sentido, José Luiz de Almeida Nogueira Porto leciona que:  

para que surja o lucro numa coletividade, três condições prévias são 

necessárias: agente capaz, economia dinâmica e estatuto jurídico 

adequado. A primeira dessas condições implica em que existam pessoas 

que preencham uma série de requisitos, quer subjetivos, quer objetivos, o 

que limita o número de empreendedores. Assim, devem eles não só ter 

capacidade, energia e espirito de luta, como dispor de capitais nos volumes 

necessários à tarefa que se propõem realizar, sejam esses capitais próprios 

ou alheios. O segundo requisito é que a economia seja dinâmica. É certo 

também, que o desequilíbrio próprio do dinamismo deve manifestar-se 

nessa economia e com ele a incerteza quanto ao futuro e à viscosidade dos 

fatores na busca do novo equilíbrio.
41

 

 

 Frise-se, pois, que toda atividade econômica organizada é passível de auferir 

lucros. A atividade organizada pressupõe a reunião de quatro elementos básicos na 

produção de bens e/ou serviços: capital, mão-de-obra, materiais e insumo e 

tecnologia, chegando-se então ao conceito de empresa tida como atividade econômica 

organizada com a finalidade de produção de bens e serviços para o mercado, com a 

finalidade de obtenção de lucro em contexto de economia de mercado.  

 A empresa pressupõe uma estrutura, um conjunto organizado, melhor 

dizendo, uma organização composta de um complexo de bens materiais e imateriais 

coordenados pela figura do empresário, de modo que, elementos como a habitualidade 

no exercício dos negócios com o objetivo da obtenção de lucro, ou mesmo resultado 

econômico e organização de mão-de-obra, se mostram imprescindíveis para a criação 

e mantença da atividade empresarial lucrativa, perseguido o lucro, de acordo com 

objetivos sociais previamente qualificados e delimitados.  
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 O Estado, como se sabe, não pode auferir lucro, já que não está incluído na 

definição de empresa, e sua atividade, ainda que organizada, não visa ganho. Apenas 

quando o Estado intervém na ordem econômica por meio de atividade empresarial é 

que pode ser equiparado à atividade privada e seus objetivos e assim obter lucro.  

 Neste tema, leciona Sérgio Pinto Martins que: 

(...) cabe lembrar, contudo, que a empresa pública e a sociedade de 

economia mista que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime 

jurídico próprio das empresas privadas, inclusive, no que diz respeito às 

obrigações trabalhistas (inciso II do parágrafo primeiro do artigo 173 da 

Constituição). Isso quer significar que essas entidades deverão distribuir 

lucros aos seus empregados, caso o resultado do exercício seja positivo. 

Algumas empresas poderiam ficar excluídas da distribuição de lucros, 

como as microempresas e empresas de pequeno porte, pois a lei poderia 

instituir tratamento diferenciado a elas, com vistas à incentivá-las, pela 

simplificação de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, 

como explicita o artigo 179 da Constituição.
42

 

 

 Nessa linha, tem-se que a empresa representa um conjunto de vários 

interesses, como o lucro, a criação e valorização de novos empregados, a formação da 

mão-de-obra qualificada e pagamento de tributos, atingindo ainda, com a 

responsabilidade social, verdadeiro dever jurídico em nossa ordem constitucional, 

relevante papel econômico-social.  

 

2.2 Constitucionalidade na obtenção do lucro 

 

 No Estado Democrático e Social de Direito vigente no Brasil, o lucro tem 

proteção constitucional, ou, dito de outra forma, o regime econômico capitalista 

adotado pela Carta Maior não veda a obtenção do lucro.  

 Ao contrário, ao estabelecer entre seus fundamentos a dignidade da pessoa 

humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (artigo 1º., incisos III e 

IV) bem como prever e garantir os direitos fundamentais da liberdade e da 

propriedade privada (artigo 5º, caput, II, XXII) a Constituição Federal não nos deixa 

dúvidas acerca da adesão do Brasil ao sistema econômico dito capitalista, o que se 

afirma, sem que se cogite da possibilidade de alteração, eis que tal previsão encerra 

cláusula pétrea (artigo 60, parágrafo quarto, inciso IV).  
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 Nesse sentido, a República Federativa do Brasil, no que se refere à proteção 

a dignidade da pessoa humana, traz como fundamentos relativos à ordem econômica, 

dentre outros, a livre iniciativa, a livre concorrência e o exercício de atividade 

econômica organizada, observada a função social e os valores sociais do trabalho.  

 A esse respeito dispõem os artigos 5º. XIII, 170, caput e incisos I e XI da 

Constituição Federal que a ordem econômica, inclusive, na atividade organizada, deve 

ser norteada pela valorização do trabalho humano e pela existência digna, visando o 

bem comum, o bem-estar e a justiça social.  

 No direito civil empresarial de cunho infraconstitucional, a função social 

empresarial não foi recepcionada de maneira direta.  

 Mas de qualquer forma, mesmo sem referência expressa, forçoso concluir 

que o sistema jurídico, como um todo, acolheu tal concepção, na medida em que, 

notadamente, no Código Civil, se faz possível vislumbrar a outros dois institutos 

diretamente relacionados com a empresa, quais sejam, a propriedade (artigo 1228, 

parágrafo primeiro) e o contrato (artigo 422) ainda que com contornos diferentes e 

particulares.  

 Nesse sentido, cumpre observar que o Enunciado 53 do Conselho da Justiça 

Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil, assim dispõe: Artigo 996 – deve-se levar 

em consideração o princípio da função social na interpretação das normas relativas à empresa, a 

despeito da falta de referência expressa.  

 Também a Lei de Sociedades Anônimas (Lei no. 6404/76) observa a 

necessidade de atendimento da função social da empresa pelo acionista controlador, 

pelo administrador e pelo Conselho Fiscal.  

   Não há que se confundir, entretanto, essa função social com a 

responsabilidade social da empresa, a qual, diz respeito a uma conscientização pelo 

empresariado da amplitude dos problemas sociais e seu papel na solução dos mesmos, 

tratando-se de verdadeiro valor ético da empresa, conforme abordagem a ser feita em 

capítulo próprio.  
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Ademais, responsabilidade social se traduz por atos voluntários, enquanto o 

atendimento da função social da empresa e dos contratos se dá de forma cogente, 

anotando-se, por ser pertinente, que a responsabilidade social não está 

necessariamente relacionada ao objetivo social da empresa, enquanto o atendimento 

da função social sim.  

Sem dúvida, tanto os corolários da função social como da responsabilidade 

social da empresa visavam a concretização das diretrizes e objetivos fundamentais da 

Constituição Federal.  

A função social da propriedade dos bens empresariais é, sobretudo, uma das 

formas de obtenção lícita de seus lucros, sem deixar de valorizar o trabalho humano e 

a existência digna.  

O que se afirma, em outras palavras, é que o lucro não deve ser encarado 

como algo negativo ou egoístico, eis que permitido constitucionalmente.  

Há sim que se compatibilizar a conotação positiva do lucro empresarial, 

estudando-se sua natureza jurídica à luz da legislação constitucional e 

infraconstitucional sem olvidar da necessária compatibilização com o fraternalismo e 

o humanismo consagrados constitucionalmente.  

Não há então como se localizar a natureza jurídica do instituto sem se atentar 

que a mesma deve estar em harmonia com os corolários constitucionais e conceitos 

civis que se mostram importantes para a contextualização conceitual do lucro.  

Frise-se que a pertença, apesar de acessória, conserva sua individualidade e 

autonomia, tendo o bem principal, subordinação econômica, na medida em que 

facilita o seu uso ou presta um serviço.  

Valiosos, pois, os ensinamentos de Maria Helena Diniz no sentido de que:  

A coisa acessória, apesar de não haver menção legal expressa a respeito, 

segue, logicamente, a principal, ante o princípio de gravitação jurídica, 

saldo disposição especial em sentido contrário (CC, arts. 92 e 94; RT 

177:151). Logo, a natureza do acessório será a mesma do principal; se este 

for móvel, aquele também o será. Se a obrigação principal for nula, nula 

será a cláusula penal, que é acessória. O princípio de que o acessório segue 

a natureza do principal, vale para os frutos, produtos, benfeitorias e partes 

integrantes, por aderirem ao bem principal, sendo desnecessário norma 

expressa para tanto, com exceção da pertença, pois, pelo art. 94 do Código 

Civil só seguirá a sorte da coisa principal por convenção ou por lei.
43  
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Já Vicente Ráo, a esse respeito, leciona que:  

(...) a máxima segundo a qual acessorium sequitur principal, acessorium 

cedit principali, só se aplica, em rigor, às coisas acessórias que fazem parte 

integrante das coisas principais. Chamam-se pertences as coisas destinadas 

e empregadas ao uso, ao serviço ou ao ordenamento duradouro de uma 

coisa, a qual, segundo a opinião comum, continuaria a ser considerada 

como completa, ainda que estes acessórios lhe faltassem: tais são as coisas 

imóveis por destino, os acessórios que servem ao uso das coisas móveis, 

como o estojo das joias, a bainha da espada etc. Ora, para essa categoria de 

acessórios, a máxima citada acima não tem aplicação rigorosa e absoluta, 

comportando, ao contrário, as limitações prescritas pela lei, em atenção aos 

fins a que esses acessórios se destinam.
44

  

 

Inegável então que o lucro ora referido ostenta natureza jurídica de pertença, 

ou seja, bem acessório destinado a conservar ou facilitar o uso do principal, 

mantendo, contudo, sua individualidade e integralidade próprias, tudo com escopo de 

atender à finalidade de ser economicamente apreciável.  

O lucro está, pois, intrinsecamente ligado à atividade empresarial que o 

originou e uma vez auferido (resultado positivo) pode ter destinação: (I) de 

investimento na própria atividade empresarial que o originou; (II) de distribuição para 

os sócios ou acionistas; ou ainda (III) na concretização de corolários da 

responsabilidade social decorrente da atividade empresarial e até na concretização dos 

direitos humanos pela iniciativa privada.  

Importante salientar, de todo modo, que o lucro também não tem natureza 

jurídica de benfeitoria, uma vez que apesar de serem ambos acessórios, a benfeitoria é 

sempre realizada por quem tem a obrigação de restituir o principal, o que não ocorre 

com o lucro ora aqui descrito.  

De qualquer forma, polêmicas doutrinárias postas de lado, encontrada ou não a 

natureza jurídica do lucro no Código Civil, é necessário recordar que não mais 

encontra espaço a superada visão liberal clássica de que o Direito Civil se prestava 

exclusivamente a regular direito de propriedade, sem qualquer funcionalização.  

A dignidade humana e o humanismo que a consagra merecem sim destaque e 

prestígio.  
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Isto se nota, por exemplo, nas palavras de Roberto Senise Lisboa, quando da 

exposição de ideias em sede de artigo intitulado “Dignidade e Solidariedade Civil-

Constitucional”, lá se lecionando que:  

(...) superada a orientação liberal, que praticamente transformou o direito 

civil em direito dos proprietários, a dignidade da pessoa humana passa a 

ser princípio fundamental a ser alcançado através da solidariedade social. 

Como a preocupação do direito civil é ora deslocada para a pessoa e não 

para o patrimônio, a orientação modernista ficou afastada pela diretriz 

constitucional. Logo, uma inversão de prioridades deve ocorrer por ocasião 

da análise dos institutos jurídicos recepcionados pela Constituição de 1988 

e mesmo pelo estudo do novo Código, ainda que ele originariamente tenha 

se preocupado mais em estabelecer normas jurídicas sobre o patrimônio do 

que sobre a pessoa. Não se pode mais conceber abstratamente que o 

patrimônio é a própria personalidade do homem, ou ainda, como propugna 

Beviláqua, é a projeção econômica da personalidade humana. A 

personalidade humana se serve do patrimônio para ao menos subsistir, não 

para integrá-lo a si ou ser por ele integrado.
45

 

 

 Tais considerações postas acerca do instituto do lucro e sua natureza jurídica 

remetem à conclusão no sentido de que não pode o lucro ser tido como efeito de 

desequilíbrio inserido em uma economia dinâmica.  

 Deve sim o lucro ser entendido como uma das formas de harmonizar as 

próprias relações sociais e de emprego de uma forma geral, objetivo lícito e legítimo 

da atividade empresarial organizada, porém, desde que auferido e destinado ou 

revertido, ainda que em parte, de forma legal, ética e fraterna.  

 Por isso considerar a responsabilidade social da empresa como um dever 

jurídico, efetivamente contribui para o enfrentamento de problemas sociais gerados 

pela exclusão provocada pelo capitalismo tal qual posto em seu momento atual, 

observando-se que o humanismo fraterno, integral e democrático encontra sim 

aplicabilidade e adequação para contribuir com binômio lucro e resgate de excluídos.  

 Uma economia fraterna é aquela que não avilta, mas sim edifica os Direitos 

Humanos em todas as suas dimensões, razão pela qual se torna indispensável a 

compatibilização da lucratividade empresarial com a necessária e vinculante 

responsabilidade social da empresa, tudo, em estrita consonância com os preceitos 

constitucionais de desenvolvimento sustentável e tutela da ordem econômica.  
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2.3 Relações entre Ética e Lucro 

 

  

 Sabe-se da extrema importância da ética dita profissional, entendendo-se seu 

conceito como um conjunto de regras de conduta a que se submetem, ou, pelo menos, 

deveriam se considerar submetidos, aqueles que exercem uma determinada atividade.  

 Essas aludidas regras de conduta, em verdade, por muitos denominadas de 

deontológicas, distinguem-se das normas da moral comum, seja porque nelas a 

necessidade de rigor ético deva ser muito maior do que a de uma atividade comum, 

seja porque, eventualmente, possa ser até menor, em face de determinadas 

peculiaridades de determinadas atividades profissionais.  

 Vislumbra-se, com tais premissas, que com o modelo de capitalismo atual 

fundado no consumo em massa e no lucro, a questão econômica não é a única a ser 

considerada, mas juntamente com ela, e em igual importância, também se apresenta a 

análise do imperioso respeito à dignidade da pessoa humana, constituindo-se em 

objetivo desse capitalismo a concretização dos direitos humanos em todas as suas 

gerações/dimensões, não se olvidando aqui, por ser relevante para a temática do 

capitalismo humanista, os direitos sociais.  

 Para isso, é preciso que haja um reconhecimento de que as pessoas são a 

verdadeira e suprema riqueza de um país, conforme prevê o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, que indica, portanto, o não exclusivo prevalecimento 

do crescimento econômico como marco de reflexo da riqueza de uma nação.  

 Com efeito, não se pode ignorar a indispensável a análise de indicadores 

socioeconômicos, os quais consideram além das questões econômicas, também 

aspectos humanos, sociais e muitas vezes ambientais, para se auferir a verdadeira 

riqueza, impondo-se, nessa quadra de considerações, uma atuação empresarial ética e 

voltada ao atendimento de indeclinável responsabilidade social.  

 A viável possibilidade de se identificar um caminho que resignifique, 

verdadeiramente recontextualize o capitalismo a partir do reconhecimento de novas 

conformações que implicam fraternização do lucro e responsabilidade social da 

empresa, vista aqui, sob a ótica do dever jurídico imposto pelo capitalismo humanista, 

remete, portanto, à uma revisão de valores morais e éticos.  
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É neste contexto que adquire relevância questão preponderante atinente à 

responsabilidade social como adjetivo de forma a auferir o lucro e, em seguida, na 

destinação, tratamos de ética.  

Agir de forma ética, como se sabe, é fazer o bem, combater fraquezas, cultuar 

virtudes, recordando-se que a palavra tem origem no grego ethos, que nada mais 

significa do que: modo de ser, o caráter.  

A ética nos descreve uma ciência de costumes e pretende regular a maneira 

como o ser humano deve viver, deve ser, traduzindo um processo consciente e 

intuitivo que auxilia na escolha entre um vício ou uma virtude, entre o bem e o mal, 

entre o justo e o injusto.  

Muito mais do que um simples conceito ao qual a empresa deveria aderir por 

modismo ou por adequação aos regramentos legais e corporativos, parece evidente 

que o agir ético na seara empresarial requer disposição, vontade política e 

competências adequadas para tornar as ações empresárias concretas e objetivas, 

minimizando as resistências e as incompreensões que possam surgir à uma 

conformação do lucro à atuação empresarial fraterna e que não olvida de sua 

responsabilidade social com o meio social no qual se encontra inserida.  

 A atuação dotada de postura ética contribui, ainda, para a formação da 

reputação de uma empresa ou mesmo de uma marca cujo valor se encontra atrelado à 

imagem empresarial. Por isso se diz que o exemplo de atuação lucrativa pautada na 

ética deve partir de todas as esferas de atuação, sem exceções.  

 O que se afirma é que tanto as empresas, tidas enquanto pessoas jurídicas, 

como também as pessoas que as integram, individualmente, precisam estabelecer e 

seguir diretrizes e parâmetros de comportamento e de atividades como referências 

para suas ações.  

 Diz-se, pois, que a atividade empresarial deve ser permeada por um conjunto 

de valores, orientando a definição de diretrizes a serem concretizadas por hábitos e 

costumes, servindo, a prática da ética empresarial, como verdadeiro guia para a 

definição de prioridades na busca dos objetivos de uma organização que se pretende 

explore atividade econômica de maneira racional.  
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 E não obstante inexista eventualmente um Código de Ética formal, deve 

haver um conjunto de princípios e normas para nortear as práticas empresariais 

diárias, defendendo-se a atuação ética na relação com clientes, fornecedores, 

competidores, empregados, Poder Púbico, enfim, todas as esferas de relacionamento, 

tudo, com vistas a que o lucro seja concebido como objetivo pautado por 

razoabilidade e racionalidade, vale dizer, concebido em contexto mais amplo da 

produtividade e da responsabilidade social empresarial.  

 Quais seriam então os primeiros passos necessários a essa simbiose que se 

espera ocorra entre obtenção de lucro na atividade empresarial e responsabilidade 

social da empresa?  

 Acredita-se que a resposta passe pelo abandono da busca pela promoção do 

lucro a qualquer preço, tal qual se dá, por exemplo, quando se verifica a utilização de 

justificativas sem fundamento jurídico e moral para práticas rotineiras aéticas.  

 Newton de Lucca, ao tratar do tema ética empresarial, leciona a respeito: 

(...) como e onde encontrar-se, então, a justificativa filosófica para a ética 

empresarial? Poder-se-ia dizer, numa tentativa muito singela de resposta, 

que a atividade empresarial constitui, evidentemente, uma profissão. Ela é, 

como foi visto, a atividade econômica organizada para a produção e 

circulação de bens e serviços. Trata-se, portanto, de uma profissão para a 

qual deve existir também um conjunto de normas éticas, tal como existem 

para os juízes, para os advogados, para os membros do Ministério Público, 

para os médicos e assim sucessivamente.
46

  

  

  E ainda de acordo com o entendimento do autor retro mencionado, nota-se 

que ética se ocupa de juízos de valor universais e que dizem respeito à própria 

atividade do homem livre, daí importar para o estudo da responsabilidade social na 

obtenção do lucro.  

É interessante destacar também que a responsabilidade ética diz respeito à 

utilização de atividades politicas que atendam a uma série de normas, padrões e 

expectativas de comportamento, em consonância com o interesse público, coletivo e 

difuso, valores estes, tendentes a atender expectativas sociais corretas e que afetam a 

obtenção do lucro até a credibilidade das organizações empresariais.  
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A esse respeito, leciona Paulo Rogério dos Santos Lima que:  

(...) a atuação social de agentes econômicos não pode ser somente 

trabalhada pela ótica do exercício da cidadania eplo comprometimento 

com projetos, planos e programas sociais. A boa conduta nos negócios 

também se faz pela responsabilidade social das empresas. Ser ético é 

respeitar os direitos de todos os públicos que se relacionam com a 

organização e, logicamente daqueles que não possuem nenhum vínculo 

com ela. Ser ético é respeitar o padrões morais existentes na sociedade a 

qual pertence a organização. Ser ético é exercer a função econômica sem o 

uso de artifícios ilícitos para conseguir qualquer tipo de vantagem. Ser 

ético é respeitar o meio ambiente preservar a vida.
47

 

 

 Bom que se ressalte, contudo, que não se trata apenas de influir na 

comunidade local ou ser bem-visto na sociedade. As organizações empresariais 

devem pensar na responsabilidade social como dever jurídico decorrente da ordem 

econômica, acreditando sim, que responsabilidade social não é só o comprometimento 

do empresário com a adoção de um padrão ético de comportamento que contribui para 

o desenvolvimento econômico, mas sim, uma estratégia para melhorar a qualidade de 

vida de seus funcionários, estendida às suas famílias e a toda a sociedade, deixando de 

lado a natureza de voluntariado, não impositiva, cuja concepção não se coaduna com 

a efetivação dos direitos humanos perseguida no modelo de ordem econômica 

encampada pela Constituição Federal de 1988 e cuja fruição, em todas as suas 

dimensões, deve ser obrigatória, verdadeiro dever jurídico.  

 Importante anotar a esta altura, que o lucro, tributado de forma correta, 

pensando no bem estar social e no meio ambiente, por exemplo, atende sua função 

social e a própria função social da empresa, mas, não se confunde com a 

responsabilidade social propriamente dita.  

 Quando se criam tributos, em sentido lato, para a exploração do meio 

ambiente, quando se criam tributos para a remessa de capital e lucros para o exterior, 

quando se tributam grandes fortunas, estar-se-á pensando na coletividade e no meio 

ambiente, mas tal conformação da empresa a determinado regime tributário, premial 

ou não, não significa atendimento dos ditames de responsabilidade social.  
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 Assim se afirma, eis que o tributo sobre o lucro é apenas uma das formas de 

efetivação dos direitos humanos, servindo de inegável instrumento para o equilíbrio 

econômico, porém, como visto, não deve ser confundido com o atendimento dos 

ditames de impositiva responsabilidade social da empresa.  

 

 

2.4 Lucro e o Papel do Estado na efetivação dos Direitos Humanos 

 

 O Estado tem o relevante papel de estabelecer proteção legítima e 

democrática em benefício dos cidadãos e dos estrangeiros, residentes ou não no país, 

sob a ótica de responsabilidade das pessoas jurídicas de Direito Público, na busca de 

garantir os direitos. Para tanto, visa perseguir e assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, bem como a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça, considerados como valores supremos de 

uma nação fundada na harmonia social.  

 No entanto, desde o final do século XX, o Estado tem cada vez mais se 

dissociado de uma visão monopolista e protecionista, abstendo-se (sempre que 

possível) das funções de intervenção na economia, transferindo atividades 

constitucionalmente previstas a outras pessoas jurídicas de Direito Privado, ainda que 

em troca de interesses econômicos.  

 De qualquer forma, o papel do Estado ainda se afigura fundamental para que 

os direitos humanos, em todas as suas dimensões, sejam efetivados por meio do lucro, 

tendo em vista a premissa de que o Estado pode e dever intervir na atividade 

econômica, colocando um contrapeso no pensamento capitalista.  

 Não se olvide que o Estado-nação ocidental constitui representação mental 

simbolicamente nascida por meio das duas principais revoluções do tempo moderno, 

quais sejam, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, com destaque para os 

conceitos de liberdade e de igualdade na consolidação de direitos subjetivos frente aos 

outros particulares e contra o Poder Público.  
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 A existência de poder estatal tido como ordenador, entretanto, não é 

característica somente surgida no tempo moderno, mas acompanha a própria história 

da sociedade e é determinada pela mentalidade imanente ao grupo ou pensamento 

filosófico determinante.  

 Assim o é, posto que as figuras do pai, do senhor feudal, do monarca, do 

parlamento, do governo e outras formas de intervenção pública foram impostas no 

decorrer do tempo como forma de coibir abusos na satisfação dos interesses 

individuais, regulando, em última análise, o próprio exercício de liberdades entre 

particulares, com o que se nota que o afastamento da autotutela sempre foi, de algum 

modo, exigência da condição humana.  

 O Estado Nacional, contudo, não pode ser compreendido como fenômeno 

unívoco, na medida em que passa por várias fases, revelando-se visíveis as alterações 

de relação com sociedade e a própria distribuição de fins públicos.  

 De mero guardião, para um interventor esporádico, chegando-se a um 

interventor institucionalizado, tudo, a indicar, por óbvio, diversas mentalidades e 

correntes de pensamento econômico.  

 Feito o corte acadêmico que aqui interessa, cumpre assinalar que o Estado 

Social, modelo ao qual se filia o sistema constitucional brasileiro, caracteriza-se pela 

introdução, por meio de ordem constitucional, de um específico modelo de forte 

intervenção cujo modo de produção é pautado pela apropriação mista dos meios de 

produção e por esquema de planejamento parcial de um sistema econômico 

predominantemente capitalista.  

 Importante destacar, em termos históricos, que se a Revolução Industrial 

gerou oferta de bens maior que a procura, até mesmo pelo reduzido poder aquisitivo 

do mercado da época, saltavam aos olhos os abusos naquele contexto histórico 

perpetrados na tentativa de suplantar o concorrente, desaparecendo a liberdade efetiva 

outrora preconizada como ideal de uma ordem natural defendida pela teorização 

fisiocrática clássica do Estado liberal.  
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 Por isto se afirma que o surgimento de normas antitruste e de proibição de 

concorrência desleal, notadamente, o conhecido Sherman Act de 1890, serviram de 

marco para um novo modelo regulatório, caracterizando o primeiro estágio do Estado 

Social, em contexto de intervenção para proteção do mercado.  

 Entretanto, persistentes lutas de classes trouxeram à tona a necessidade de 

sistemas de seguro social e de proteção contra acidentes do trabalho, além de 

regramento previdenciário, tudo, desaguando no momento histórico da I Guerra 

Mundial que impõe a exigência de um Estado de economia mista.  

 Falamos do Estado providência surgido em momento de ausência de capital, 

quebra de mercados, nacionalismos e protecionismos, com característica de controle 

do mercado e dos preços, evidenciando-se a ordem pública econômica de prevalência 

do interesse coletivo sobre o individual, fundindo-se objetivos que passam a ser 

denominados de objetivos político-sociais, o que se dá mediante a defesa do 

crescimento econômico, a estabilidade do padrão de vida e a busca por uma 

perseguida igualdade material.  

 A Constituição Mexicana (1917) e a Constituição de Weimar (1919) bem 

representam, pois, o modelo de constituição econômica, dotada de princípios 

normativos expressos e que fundamentam a estrutura e o funcionamento da atividade 

econômica.  

 Como bem propõe Regina Maria Macedo Nery Ferrari ao mencionar o 

modelo misto (“estadualização da sociedade” e recíproca “socialização do Estado”) 

no qual pautado estava o Estado Social, necessário observar que: 

A violentação das consciências não provém apenas do Estado, através da 

lei; pode vir também da sociedade, através da imposição de cânones 

opressivos de comportamento (regras “de pensar” e de “actuar 

politicamente”, regras “de decência”, regras “trato”, “de vestir”, de “falar”, 

etc. 
48

  

 

 Já em outro momento histórico, importa dizer que o período posterior à II 

Guerra Mundial caracteriza-se por mudança substancial das relações econômicas 

internacionais, com alteração do padrão de lastro monetário (Bretton Woods - 1944) e 

destacada ascensão norte-americana.  
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 A busca pelo pleno emprego, o enfraquecimento dos poderes sindicais e um 

período de estabilidade política no quadro geopolítico e geoeconômico do pós II 

Guerra novamente alteram o paradigma, surgindo na década de 1960 os movimentos 

sociais e políticos que passam a rotular o Estado como um ente desnecessário e até 

mesmo prejudicial ao bom desempenho econômico da sociedade civil.  

 No Brasil, sob outro ângulo, o desenvolvimento buscado no período que se 

seguiu após o golpe militar de 1964 visava permitir a utilização da capacidade 

industrial até então instalada, bem assim assegurar poupança necessária para a 

consolidação de processo de substituição de importações. Mas não se buscava 

verdadeiramente a instituição de um Estado Social, considerando que o 

assistencialismo e a intervenção verificados na época, não tinham por objetivo 

redistribuição de renda e redução de desigualdades sociais.  

 Por seu turno, em momento mais atual, alterações políticas e também 

alterações econômicas ocorridas, sobretudo, com o ruir dos antigos Estados 

socialistas, adotada a queda do muro de Berlim como marco, em 1989, trazem 

consigo mudanças institucionais que indicam ao Estado impositivamente o equilíbrio 

fiscal e preferência pelo Terceiro Setor e pelas Parcerias, em oposição ao momento 

historicamente antecedente, cuja característica era justamente contrária, vale dizer, de 

imposição do déficit e da intervenção direta como meios de fomento econômico, visto 

tal momento, como momento de verdadeira “crise do Estado”.  

 Mas, será que esta crise realmente existe?  

 Em caso positivo, será que pode ser atribuída ao Estado Social?  

 Independentemente das respostas sugeridas, fato é que não se pode ignorar 

que o Estado Social, tal qual originariamente concebido, correspondeu a um período 

ímpar na história da humanidade, pese embora o contexto de guerras, de concorrência 

ideológica e de fracasso do liberalismo clássico.  

 E não obstante o reerguimento do capitalismo e de suas ainda recorrentes 

buscas do Estado em momentos de crise, acredita-se que os ideais e objetivos do 

Estado Social ainda estejam vivos e com necessária realização à espera, representando 

tal modelo muito mais do mero paliativo capitalista para obstar o avanço dos ideais da 

Revolução Russa, com o que se chega ao Estado Social e Democrático de Direito, 

capaz de adotar medidas efetivas, de âmbito jurídico e político.  

 

 



65 

 

 O objetivo de tal intervenção é fazer com que a empresa e o capitalista, 

quando da obtenção e destinação do lucro tenham que se submeter ao inafastável 

controle estatal baseado na ordem jurídica.  

 Vê-se, no decorrer do tempo, que o Estado pode sim, interferir no lucro, 

revelando-se o Direito como primeiro instrumento hábil de que dispõe o Estado para 

fiscalizar e intervir na Economia, direcionando a forma de obtenção e destinação do 

lucro, como que direcionando os capitalistas para que adotem a efetivação dos direitos 

humanos como algo indissociável do objetivo de suas atividades econômicas, ou seja, 

para fazer com que o lucro tenha com o respeito aos direitos humanos, em todas suas 

dimensões, uma relação harmônica e interdependente.  

 É, pois, nesse sentido positivista-normativo, que a eficácia de uma 

determinada ordem legal é definida como o poder de produção de efeitos jurídicos 

concretos na regulação de situações, relações e comportamentos previstos pelos 

códigos e leis vigentes.  

 Já em outra vertente teórica, com maior sensibilidade sociológica, as normas 

e as leis costumam ser eficazes quando encontram na realidade por ela regulada as 

necessárias condições sociais, econômicas, políticas, culturais e até mesmo 

antropológicas.  

 E consciente de que seus códigos e leis precisam dessa base, o Estado 

regulatório passou a adotar estratégias sutis de distanciamento em relação aos 

dispositivos legais, a ponto de, muitas vezes, se tornar cúmplice de comportamentos e 

decisões que os violam, por ação ou omissão.  

 Em relação à perspectiva informal, passou a editar, de forma não 

sincronizada e em termos lógico-formais, materiais e temporais, sucessivas normas de 

comportamento, organização e programas. Tal qual ocorre, por exemplo, com o 

fenômeno econômico da inflação, também a desenfreada e desordenada produção 

legislativa costuma encurtar horizontes decisórios, acirrar conflitos, inviabilizar o 

cálculo racional e disseminar insegurança generalizada na vida sociopolítica e no 

mundo dos negócios.  
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 Fala-se em “inflação jurídica”, verdadeira desvalorização progressiva do 

próprio direito positivo, fenômeno que o impede de exercer suas funções reguladoras 

e controladoras básicas por meio de normas, leis e códigos.  

 No âmbito específico do Estado-nação, suas instituições jurídicas acabaram 

sendo reduzidas, no que se refere ao número de normas e diplomas legais, porém, o 

Estado continuou e continua legislando, de maneira mais ágil e efetiva, notadamente, 

em matéria econômica, financeira, monetária, tributária, previdenciária, trabalhista, 

civil e comercial.  

 No âmbito da economia mundial, cumpre assinalar que organizações 

financeiras e empresariais transnacionais, agindo com base na premissa de que as 

decisões relativas aos sucessivos estágios das atividades produtivas não devem ser 

tomadas separadamente e sim simultaneamente, ampliaram a produção de suas 

próprias regras, de forma que sistemas de organização e métodos manuais de 

produção, regulamentos disciplinares, códigos de conduta e contratos foram 

padronizados em escala global.  

 Aspectos importantes destas aludidas mudanças se fazem sentir na 

multiplicação e no entrelaçamento de determinados tipos de regras: normas técnicas, 

normas criadas por conglomerados transnacionais e as normas e procedimentos 

criados por organismos multilaterais.  

 Outra relevante tendência que se faz sentir, tem sido tratar as cadeias 

normativas da economia mundial, as formas legais transnacionais e a interseção das 

regras autoproduzidas pelas corporações financeiras e empresariais com o direito 

positivo dos Estados-nação, pelo ângulo do pluralismo jurídico.  

 Assim se diz, posto que o Direito Internacional e o pluralismo jurídico eram 

tratados de modo não prioritário no passado, isto, devido à ênfase dogmática dada às 

categorias.  

 Quanto ao Direito Internacional creditava-se a ausência de prioridade devido 

ao reduzido grau de coercibilidade e não diferenciação hierárquica de suas normas, 

não se olvidando ainda, da polêmica afeta em torno de sua viabilidade ou 

possibilidade de um poder formal soberano em nível supranacional.  
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 Já no que se refere ao pluralismo jurídico, frise-se que o potencial corrosivo, 

diante da evidente disfuncionalidade no âmbito dogmático se fazia presente, eis que a 

existência de várias ordens jurídicas em um mesmo espaço geopolítico não era bem 

aceita pela doutrina.  

 Ao contrário das perspectivas menos otimistas, viu-se, contudo, uma 

inegável valorização do Direito Internacional Público,, sendo certo que a principal 

regra do foco analítico para a identificação, em toda sua complexidade estrutural, do 

perfil das instituições de direito surgidas com a economia globalizada, é a partir da 

sociedade capitalista como uma formação política constituída por vários modos de 

produção de poder, articulados de maneiras específicas, com base em abordagem 

pluralista fundamentada e legitimada.  

 Note-se que na sociedade capitalista, a natureza do poder e o caráter não são 

atributos de qualquer política social, institucional ou jurídica específica, mas sim 

resultantes de suas distintas possibilidades de articulação e interagindo, de modo 

contínuo, por isso esses espaços tendem a criar relações complexas, dinâmicas 

inéditas entre si, resultando em combinação de várias concepções de legalidade e 

distintas gerações de normas.  

 Sob outro prisma, a fragmentação expressa pelas múltiplas cadeias e 

microssistemas normativos constituídos a partir dessas interações e intercruzamentos, 

contudo, está longe de ser caótica, eis que, apesar de serem estruturalmente 

autônomos, esses espaços se influenciam reciprocamente em suas variadas inter-

relações.  

 Possível vislumbrar, destarte, que na era econômica do pós-guerra, o 

ordenamento jurídico do Estado intervencionista, com seus argumentos regulatórios, 

em verdade, consistia no direito central que dispunha de condições efetivas para 

influenciar e condicionar o direito de produção e o quanto produzido no ambiente de 

mercado, isto, devido ao fato de que as empresas dependiam de barreiras tarifárias, do 

protecionismo comercial e dos incentivos e crédito oferecidos pelos programas de 

crescimento e desenvolvimento industrial, sem se olvidar da ampliação do regramento 

legal protetivo do consumidor.  

 

 

 

 



68 

 

 Competitividade, produtividade e integração no plano econômico, associados 

à fragmentação e marginalidade no plano social, nos fazem compreender a 

diferenciação funcional da sociedade, explicando ainda o crescente desemprego 

estrutural, acompanhado de inegável degradação das condições de vida daqueles que 

foram expulsos do mercado formal de trabalho.  

 A legítima atuação estatal na conformação do lucro como postulado de 

efetivação dos direitos humanos indica a relevância de revalorização do Estado Social 

e do Direito Social, aqui entendido como proposta de projeto de transformação 

desenvolvimentista, porém, sem olvidar da necessária responsabilidade social do ente 

empresarial.  

 Não se ignora, todavia, a dificuldade de alcance da reflexão sobre as 

transformações institucionais, organizacionais e jurídicas do Estado contemporâneo 

pelos teóricos do Direito Reflexivo, principalmente aquelas decorrentes das tentativas 

de enfrentar o desafio advindo da inflação legislativa e da possibilidade de 

ingovernabilidade sistêmica.  

 Há então um paradigma a vencer, eis que por um lado, as instituições 

traduzem o esgotamento dos modelos políticos e institucionais vigentes desde o 

segundo pós-guerra, sob a forma de estados kelsenianos e instrumentos jurídicos 

altamente intervencionistas e regulatórios, enquanto, por outro ângulo, temos, ainda 

em fase de configuração e expansão, em cenário mundial cambiante, as iniciativas em 

torno de um modelo de economia de mercado que está pautado no lucro sem olvidar 

da fraternidade e do pressuposto de tutela e efetivação dos direitos humanos,  

 O que se afirma, em outras palavras, é que ao mesmo tempo em que a 

globalização revela facetas demasiadamente originais e complexas para que se 

permita uma avaliação precisa de todos seus efeitos e repercussões em matéria 

empresarial e social, as instituições jurídicas que buscaram e ainda buscam 

acompanhar a globalização econômica devem ser afetadas pelas inevitáveis mudança 

de rumo em direção à fraternidade.  
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 Fraternidade, aqui vista como elemento capaz de irradiar efeitos para 

influenciar também a chamada Constituição Econômica, recordando-se que a regra 

matriz prevista no artigo 170 da Constituição Federal não pode ser encarada sem 

análise sistêmica dos objetivos da República Federativa do Brasil previsto no      

artigo 3º. o que nos remete à inafastável prevalência dos direitos humanos, conforme 

disposto no artigo 4º., item II da Carta Maior.  

 Sustenta-se aqui então, que o Estado tem o papel de intervir na forma de 

obtenção e destinação do lucro, fiscalizando o respeito e fomentando a implantação 

dos direitos humanos também pelo viés da atuação empresarial ética e que visa o 

lucro sem ignorar o respeito e valorização do trabalho humano, bem assim os 

objetivos da ordem social, destacando-se a existência digna conforme ditames da 

justiça social.  

 A esse respeito leciona André Ramos Tavares:  

A justiça social, em síntese, deve ser adotada como um dos princípios de 

finalidade comunitarista expressos na Constituição de 1988 a interferir no 

contexto da ordem econômica, visando ao implemento das condições de 

vida de todos até um patamar de dignidade e satisfação, com o que o 

caráter social da justiça é-lhe intrínseco.
49 

 

 Não se exclui aqui a premissa no sentido de que de acordo com Amartya 

Sen, “à medida que o processo de desenvolvimento econômico aumenta a renda e a 

riqueza de um país, estas se refletem no correspondente aumento de intitulamentos 

econômicos da população”.
50

  

 Mas, não obstante a evolução tecnológica e a lucratividade do meio 

empresarial termine por beneficiar o desenvolvimento econômico, que por sua vez, 

melhora a qualidade de vida da sociedade, tais premissas, isoladamente consideradas 

não diminuem o dever de fiscalizar e intervir do Estado em relação à atividade 

econômica, sempre que os direitos humanos sejam violados em nome da obtenção e 

da destinação do lucro, utilizando-se, pois, do poder estatal, baseado no ordenamento, 

em especial, nas normas constitucionais econômicas.  
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 Há, pois, um princípio comunitarista previsto na Carta Maior no que se 

refere à obtenção e destinação do lucro, sendo este, motivo suficiente para o Estado 

intervir na ordem econômica, garantindo-se resultados práticos que viabilizem uma 

economia de mercado sadia e também voltada à efetivação dos direitos humanos em 

todas as suas gerações, dimensões.  

 

 

2.4.1 Perfil social e ético da atuação empresarial 

 

 Se houve uma instituição que no século XX enfrentou diversas vicissitudes e 

sobreviveu, com inovações, inclusive, tal instituição, como visto, foi inegavelmente a 

empresa, atenta às mudanças políticas, econômicas e tecnológicas inerentes (ou não) 

ao respectivo setor de atuação e nicho mercadológico particular.  

 O empresário atento a uma realidade social hoje não mais disfarçável não 

mais encara a empresa como uma simples fábrica de lucro, mas sim, como verdadeira 

missão, no sentido de ente comprometido com um grande projeto maior de 

responsabilidade e realização social.  

 É justamente a escolha de um ideal de hierarquia superior que legitima a 

obtenção do lucro, contagiando-se toda uma gama de colaboradores e interessados, eis 

que, ao acreditar-se em uma ideia tida como nobre se consegue contaminar os demais 

envolvidos no projeto para que também se comprometam com ela.  

 Obviamente, fala-se em ideia que representa um valor, conciliando-se 

discurso axiológico e prática, em contexto de sofisticação de mercados e 

esclarecimento cada vez maior do consumidor, permitindo-se que este último venha a 

distinguir a escala valorativa do produtor e do fornecedor. Não basta então a empesa 

se autodeterminar ecologicamente correta se incide e reincide em práticas ambientais 

nefastas, tampouco servindo aquelas empresas que se utilizam de opção ecológica 

como mero jogo de marketing.  
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 Verdade, franqueza e transparência são valores que também aos entes 

empresariais se mostram caros e relevantes. A coerência de posturas e práticas 

empresariais lucrativas, porém, humanizadas, bom que se ressalte, deve ultrapassar o 

espectro relacional de parceiros e stakeholders
51

.  

 Deve-se sim, atingir uma coletividade difusa, na medida em que um público, 

mesmo sem ser consumidor do produto ou beneficiário do serviço, estabelece os seus 

conceitos sobre a credibilidade de marcas e de posturas éticas na seara empresarial.  

 Já se nota, inclusive, alteração de perfil e atuação ética da empresa no 

relacionamento com os funcionários, observando-se que o antes hipervalorizado 

especialista perde espaço, muitas vezes, para um funcionário mais maleável às 

adaptações de função.  

 Elege-se o rodízio, sob o prisma da organização empresarial, como algo 

saudável para que os setores se compreendam melhor e o funcionário obtenha uma 

visão mais completa do todo, do próprio objetivo empresarial e da atuação da empresa 

como verdadeiro ente que se enxerga como árvore mas que não perde de vista sua 

noção maior de integrante de uma floresta.  

 O perfil social e ético da empresa moderna nos remete, pois, à implantação 

de uma visão de longo prazo, com vocação para a perenidade, afirmando-se, com isto, 

em outras palavras, que a empresa é um ente permanente, porém, sem olvidar que 

deve existir como instituição integrada em um sistema maior de respeito e efetivação 

dos direitos humanos.  

 E embora inserida na linguagem rotineira, a tão falada mudança de 

paradigma da empresa pós-moderna, para Jorge Queiroz, um novo paradigma 

empresarial implica seis dimensões a serem examinadas, de forma integrada, quais 

sejam: abordagem holística, direção estratégica, preservação de valor, 

desenvolvimento sustentável, capacitação de especialistas e novas técnicas 
52

.  
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 A vocação para o enfrentamento de crises, sem perder a intenção de se 

perenizar e de lucrar com razoabilidade, guarda vínculos íntimos com a ideia de 

empresa que respeita um perfil social e atua de maneira ética.  

 A promoção do desenvolvimento sustentável, para o empresário, deve ser 

fundamentada em prática preocupada em agilizar a deflagração do processo de 

melhorias, promover com frequência um verdadeiro check-up gerencial e de 

performances, com a adoção de uma atuante governança corporativa ou familiar, 

resultando em necessária diligência durante a implementação de eventual processo de 

melhorias, as quais, em última análise, também contribuam, de algum modo, para a 

melhora da qualidade de vida de todos.  

 Levar então a sério a atuação social e ética não pode dispensar a 

sustentabilidade, que prolonga o ciclo de vida de uma empresa, surgindo aqui a 

oportunidade de lidar-se com os conhecidos cinco Rs: reinvenção, renovação, 

revitalização, recuperação e ressureição.  

 Previu-se, neste contexto, que, no século XXI, somente seriam reinventadas, 

renovadas, revitalizadas, recuperadas e ressurretas empresas que não fugissem ao 

desafio de assumir um compromisso com a atuação social e ética e por óbvio, também 

com a sustentabilidade, cujo conceito será analisado nas próximas linhas para que se 

entenda o motivo pelo qual não se dissociam atuação social e ética da empresa com o 

conceito de desenvolvimento sustentável.  

 O conceito de desenvolvimento sustentável o desenvolvimento que satisfaz 

as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem, em momento próprio, suas particulares necessidades, foi popularizado 

por Gro Harlem Brundtland, em 1987, que, na ocasião, ostentava o cargo de Primeira 

Ministra da Noruega e fez inserir o conceito no relatório O Nosso Futuro Comum, da 

Comissão Mundial sobre o Ambiente e o Desenvolvimento da ONU.  
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 Tal ideia de sustentabilidade é a mesma exposta em doutrina por Jorge 

Bustamante Alsina, para quem o desenvolvimento sustentável é: 

(...) a união ou o laço entre o meio ambiente e o desenvolvimento, cuja 

finalidade é buscar um novo modo de desenvolvimento baseando-se em 

uma sadia utilização dos recursos para a satisfação das necessidades atuais 

e futuras da sociedade (..).
53

  

 

 Com base no entendimento do autor retro citado é possível compreender que 

o avanço tecnológico atual se dá em passos colossais, ou seja, em passos bastante 

acelerados.  

 Desse modo, fica para trás o percurso lento e vantajoso da natureza que 

proporciona segurança e noção de previsibilidade, não mais se admitindo que uma 

empresa social e eticamente responsável possa se servir da natureza como se fora um 

supermercado gratuito, de cujo acervo tudo se extrai e nada se repõe.  

 A velocidade do desenvolvimento tecnológico produz um acúmulo de 

resultados que dificulta a análise de todas as possibilidades que envolvem riscos e 

benefícios.  

 Consequentemente, gera insegurança que obriga o ente empresarial com 

atuação que não olvida do aspecto social, a um desenvolvimento responsável que 

também incentiva, na outra ponta, um consumo igualmente responsável.  

 Do quanto até aqui exposto, possível vislumbrar que a preocupação com o 

desenvolvimento e com o lucro não pode ignorar o desenvolvimento humano e a 

relação com o meio ambiente, internalizando-se até então externalidades, com o que 

se permite à empresa um caminhar ético e sustentável.  

 Nessa quadra, ensina José Renato Nalini:  

A ética é o caminho viável para se concluir que um desenvolvimento 

autêntico só poderia mesmo ser sustentável. Quem não se recorda da lição 

de Gandhi de que no mais pobre lugarejo da Índia existem bens em 

quantidade suficiente para satisfazer as necessidades de todos, mas em 

toda a Índia eles são insuficientes para satisfazer a ganância de cada um? 

Não é fácil, no mundo tangido pelo hedonismo, reconhecer que o problema 

da desigualdade não reside na pobreza, senão do excesso de riqueza.
54

 

 

 

 

 

                                                           
53

 ALSINA, Jorge Bustamante. Derecho ambiental. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1995, p. 43.  
54

 NALINI, José Renato. Sustentabilidade e Ética Empresarial (Coord. Vladmir Oliveira da Silveira e 

Orides Mezzaroba). Justiça, Empresa e Sustentabilidade v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011, p. 128.  



74 

 

 A atuação social e ética da empresa é, destarte, assumida como agenda 

permanente e adquire importância não inferior às demais estratégias de produção de 

bens e serviços, seguindo-se, mais adiante na análise da evidente interface que hoje se 

estabelece entre função social da empresa atrelada ao respeito e ao incentivo aos 

direitos humanos.  

 

 

2.4.2 Função Social da Empresa e Direitos Humanos  

 

 

  A ideia de função social como um poder-dever surgiu na Constituição Alemã 

de Weimar, em 1919, como forma de superar uma concepção puramente 

individualista da propriedade. Neste sentido, a função social de determinado direito 

está relacionada aos interesses da sociedade.  

  Fábio Konder Comparato leciona que:    

(...) se analisarmos mais de perto esse conceito abstrato de função, em suas 

múltiplas espécies, veremos que o escopo perseguido pelo agente é sempre 

o interesse alheio e não o do próprio titular do poder. O desenvolvimento 

da atividade é, portanto, um dever, mais exatamente, um poder-dever, e 

isto, não no sentido negativo, de respeito a certos limites estabelecidos em 

lei para o exercício da atividade, mas na acepção positiva, de algo que 

deve ser feito ou compreendido.
55

 

   

  Em nosso ordenamento, o conceito de função social está previsto na 

Constituição Federal, nos artigos 5º, inciso XXIII e 170, inciso III e está diretamente 

relacionado à satisfação de uma necessidade, mostrando-se pertinente aqui reproduzir 

as lições de Guilherme Nogueira da Gama, o qual leciona:  

(...) o sentido da expressão função social deve corresponder à consideração 

da pessoa humana, não somente uti singulus ou uti civis, mas também uti 

socius. Neste contexto, a doutrina da função social emerge como matriz 

filosófica apta a restringir o individualismo presente nos principais 

institutos jurídicos, face aos ditames do interesse coletivo, a fim de 

conceder igualdade material aos sujeitos de direito.  

(...) 

A ideia de função social como instrumento vem da própria etimologia da 

expressão. Em latim, a palavra functio é derivada do verbo fungor (functus 

sum, fungi) cujo significado remete a cumprir algo, desempenhar um dever 

ou tarefa, ou seja, cumprir com uma tarefa, funcionaliza.
56
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 A função social da empresa apesar de ser uma decorrência do princípio da 

função social da propriedade privada, é corolário diverso. Ocorre que apesar de ser a 

função social elemento integrante da estrutura da propriedade, é importante realçar o 

caráter independente da função social da empresa em relação ao princípio da função 

social da propriedade privada, havendo inegável autonomia de ambos os princípios, 

até porque a é empresa é inegável sujeito de direito e sua atividade deve ser exercida 

com observância da função social.  

 Nesse sentido, a função social assumiu importante papel em razão da 

alteração do quadro político e econômico brasileiro, isto, porque se trata de prática 

que visa beneficiar a sociedade como um todo, buscando-se compensar os impactos 

causados pelas constantes transformações socioeconômicas oriundas da atividade 

empresarial e do capitalismo.  

 A função social da empresa é concretizada, assim, se a atividade empresarial 

observa a solidariedade, promove a justiça social, a livre iniciativa, a busca pelo pleno 

emprego, a redução das desigualdades sociais, o valor social do trabalho, a dignidade 

da pessoa humana e observa valores ambientais, isto é, se atende a todos os princípios 

constitucionais e infraconstitucionais que permeiam as atividades econômicas.  

 O Código Civil, por seu turno, atento às necessidade sociais, foi estruturado 

com princípios orientadores voltados à eticidade, à socialidade e à operabilidade, 

estatuindo cláusulas gerais e impondo os deveres anexos de cooperação, informação, 

probidade, correção e colaboração nas relações entre particulares, positivando a 

função social da empresa, ratificando-se assim, uma tendência, também 

infraconstitucional de funcionalização dos institutos jurídicos, não se podendo deixar 

de fora, por óbvio, a empresa aqui encarada como protagonista de um mercado 

socialmente funcionalizado.  

 E não se argumente a não menção expressa em dispositivo legal próprio seria 

óbice ao reconhecimento da função social da empresa.  

 Tanto é assim, que o Enunciado no. 53 do Conselho da Justiça Federal 

dispõe que na interpretação do artigo 966 do Código Civil, deve-se levar em 

consideração o princípio da função social na interpretação das normas relativas à 

empresa, à despeito da falta de referência expressa.  
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 Observe-se mais que o Código Civil veio a fortalecer a visão da função 

social da empresa que já estava prevista na Constituição Federal de 1988 e de forma 

mais dispersa na Lei de Sociedades Anônimas. Sim, no Código Civil tivemos a 

instituição de cláusulas gerais, as quais, ainda que dotadas de caráter genérico e 

abstrato, trazem inegável diretriz, capaz, portanto, de dotar o Código de maior 

mobilidade, mitigando regras mais rígidas.  

 Compreendem-se, nessa esteira, as razões pelas quais o lucro não pode ser o 

único móvel da empresa, devendo atentar-se para os reflexos que as decisões tomadas 

pelo administrador geram na sociedade, tanto utilizando o bem privado de forma 

sincronizada com a coletividade, como trazendo realização social para o empresário e 

para todos aqueles que colaboraram para alcançar tal fim.  

 E mesmo assim, parece evidente que a empresa deve contratar de forma 

justa, observando a justiça contratual. Deve-se buscar a resolução dos efeitos de seus 

negócios jurídicos reunindo normas e princípios éticos, buscando o equilíbrio entre o 

livre mercado e os interesses sociais.  

 O cumprimento da função econômica e social da empresa, observados os 

princípios e preceitos constitucionais, bem assim a ética das relações dai decorrentes, 

implica em lucro razoável, gerando benefícios não somente ao empresário e ao ente 

empresarial, mas, trazendo ainda, o desenvolvimento da comunidade e da sociedade 

de maneira mais geral, eis que a empresa, ao circular bens e serviços, gera riquezas 

que também devem contribuir para o bem comum social e melhora da condição de 

vida da comunidade próxima.  

 Como visto, ao cumprir sua função social a empresa traz desenvolvimento 

econômico compatível com os direitos humanos, mostrando-se possível vislumbrar os 

reflexos em todas as gerações/dimensões de direitos.  

 Quando o Direito não só permite, como resguarda o direito de o agente 

econômico privado escolher de que forma destinará seu lucro, tal qual se dá, por 

exemplo, em relação a um projeto social de desenvolvimento de cultura, está 

garantindo o direito de liberdade em relação ao lucro, ou seja, garante-se o direito 

humano de primeira dimensão decorrente da liberdade por meio da propriedade 

privada e da livre iniciativa.  
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 Note-se, porém, que o lucro empresarial pode sim efetivar direitos humanos 

quando obtido e destinado pensando-se no bem estar geral e nas práticas de atuação 

empresarial sustentável, compreendendo-se assim, a premissa da não admissão de 

lucro obtido com base em mão-de-obra infantil, escrava ou com a imposição de um 

meio ambiente de trabalho ruinoso (perigoso, insalubre ou eivado de assédio moral), 

vedando-se, enfim, posturas de segregação ou exploração do ser humano.  

 Ao contrário, em matéria de relação entre obtenção de lucro empresarial e 

direitos humanos de primeira geração, o que se espera é que a obtenção do lucro por 

meio dos fatores de produção possa efetivar tais direitos, como liberdade, igualdade, 

segurança, respeitando a integridade e a dignidade do ser humano.  

 Obtido de maneira responsável para com a coletividade, o lucro fortalece o 

sistema produtivo como um todo, sendo certo que em matéria de direitos de segunda 

geração, o lucro pode sim fomentar a conquista e ampliação dos direitos sociais.  

 Não se quer com isto carrear em desfavor da empresa um ônus de típicas 

prestações positivas que são afetas ao Estado, em especial, em matéria de saúde, 

educação e direito ao trabalho propriamente dito.  

 Todavia, afirma-se sim que o lucro quando decorrente de uma atividade 

empresarial comprometida com a sociedade e destinação de investimentos em 

programas sociais, no segmento da cultura, educação, lazer, saúde  preservação 

ambiental atende plenamente os direitos humanos de segunda geração.  

 Repita-se que não se trata aqui de transformar o empresário em Poder 

Público, mas sim de exigir legítima contribuição do ente empresarial para a conquista 

e efetivação desses direitos, verdadeira contribuição nas conquistas sociais, inclusive, 

aquelas do porvir, acreditando-se que possa o lucro empresarial também realizar 

direitos humanos no âmbito social.  

 E não é somente nessas duas primeiras gerações de direitos humanos que o 

lucro pode e deve servir. Igualmente em matéria de direitos humanos de terceira 

geração podemos constatar que o espírito de solidariedade e fraternidade impregna 

também a atuação empresarial.  
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 Não obstante o caráter marcadamente difuso e indeterminado dos direitos 

humanos de terceira geração, a indeterminação de seus titulares não pode servir de 

óbice para que o lucro empresarial também possa se submeter às regras de não 

degradação do meio ambiente (artigo 170, inciso IV CF) o mesmo se afirmando em 

relação ao necessário respeito aos direitos dos consumidores (artigo 170, inciso V 

CF).  

 Importante destacar que o atendimento dos direitos humanos de terceira 

geração pela empresa embora também aqui não seja função específica da atividade 

empresarial, é sim dever jurídico diretamente decorrente da função social da empresa, 

cabendo ao Estado, nessa quadra de considerações, aprovar normas jurídicas e 

estabelecer políticas públicas relativas ao lucro e que sirvam, ao mesmo tempo, para 

incentivar as atividades produtivas - privadas e públicas - trazendo à tona, como 

dever, a preocupação em destinar parte dos lucros para a efetivação de direitos 

humanos em todas as suas gerações/dimensões.  

 Corrobora-se tal assertiva se atentarmos para o Preâmbulo da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a qual estabelece o respeito aos direitos humanos 

para “todos os órgãos da sociedade”, expressão esta que, evidentemente, inclui a 

empresa, observando-se que também empresas estatais, tidas como unidades 

produtivas, devem optar pela obtenção de lucro humanizado, a exemplo do que ocorre 

com a destinação parcial de royalties do petróleo para a educação e para a saúde.  

 Resta claro, portanto, que a correta destinação do lucro com respeito aos 

direitos humanos é um dever jurídico e não mera liberalidade, sustentando-se, pois, a 

ideia de que as empresas, como de resto, todos os demais atores do ciclo econômico, 

tem de atender os direitos humanos em todas as suas gerações/dimensões, visando o 

bem estar da coletividade e o desenvolvimento da pessoa humana, garantindo que 

resultados lucrativos que lhe sejam favoráveis, possam também suprir as necessidades 

do homem.  

 Mas, não se deve confundir função social da empresa (atuação compatível 

com o objeto social empresarial, fazendo circular de bens e riquezas diversas, 

mediante geração de empregos e atendimento de regramentos legais), com 

responsabilidade social da empresa.  
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 Representa esta última, uma postura, ainda que impositiva, porque 

decorrente de nosso modelo de Constituição Econômica, voltada à garantir a 

efetividade dos direitos humanos, tratando-se da contribuição, melhor dizendo, 

retribuição empresarial para o atendimento da fraternidade como categoria 

constitucional, cabendo, pois, enfrentar melhor o tema da responsabilidade social.  

 

 

2.4.3 Responsabilidade Social da Empresa como dever e Direitos Humanos 

 

 

 O cenário mundial de desequilíbrios sociais e ambientais denotou a 

necessidade de as grandes organizações empresariais, geralmente dotadas de poder 

político e econômico relevante, se responsabilizarem socialmente por eventual 

degradação ambiental, como também pela prática de preços abusivos e até mesmo 

pela qualidade de vida de seus colaboradores diretos e indiretos, sem falar na 

indispensável atenção a seu mercado de consumo.  

 Essa responsabilidade social, a princípio assumida como mera faculdade, 

apenas por grandes organizações corporativas, passou a também fazer parte da vida de 

pequenos e médios empreendedores, observadas, logicamente, as devidas proporções 

nos volumes de negócios.  

 A utilidade da empresa para a sociedade passou a ser questionada e, 

consequentemente, não somente sua forma de produzir lucros, como também a 

destinação eficaz dos lucros produzidos.  

 Inegável que, nos últimos anos, a evolução da definição de sustentabilidade 

contribuiu para tal mudança de paradigma.  

 De fato, quanto maior a exploração de suas implicações no ramo dos 

negócios, maior a transformação nos processos produtivos como um todo, com a 

finalidade de atender, por exemplo, a redução na geração de resíduos, da poluição do 

meio ambiente e a diminuição do impacto de extração de recursos naturais, dentre 

outros.  
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 Ocorre que à medida que evolui a noção de sustentabilidade, em paralelo, a 

ideia de lucro como tradicionalmente abordada passa igualmente a ser afetada.  

 O que se afirma é que a obtenção do lucro pelo lucro, sem mensuração de 

consequências, notadamente, em matéria de sustentabilidade, não pode mais ser 

aceita. Atentar à sustentabilidade não significa negligenciar a obtenção de lucro ou de 

resultados financeiros, mas sim, obtê-los de forma mais racional e segura, atendendo 

ao bem comum, visto então o lucro como legítima recompensa pelo aludido bem 

comum.  

 A esse respeito, vale lembrar que em grupos pré-históricos a regra básica era 

a proteção da vida, em contexto solidário e de partilha comum, ainda que falássemos 

de pequenas comunidades se comparadas à realidade atual, vislumbrando-se, pois, 

como a obtenção do lucro fraterno não deixa de ser uma competição que destrói os 

próprios recursos que mantém viva toda uma comunidade.  

 Digno de nota o fato de que a diferenciação socioeconômica provocada por 

essa nova, leia-se, atual, divisão internacional do trabalho e pelo paradigma de 

especialização flexível do sistema de produção empresarial pós-fordista, termina por 

gerar estruturas heterogêneas que se intercruzam e se entrelaçam pela diversidade de 

interesses em diferentes locais, regiões, países e continentes, fruto de uma pluralidade 

conflitante de múltiplos grupos, organismos e coletividades com interesses 

específicos, cálculos racionais de ações e constante processo de inovação e 

transformação dos padrões de produção.  

 Na busca de uma resposta adequada às novas demandas sociais, 

especialmente no que concerne à necessidade de proteção diante dos riscos da 

tecnologia, de todo pertinente desenvolver um pensamento a partir dos direitos 

humanos fundamentais consagrados frente ao poder.  

 É possível compreender que os valores de predomínio tutelados nas 

gerações/dimensões de direitos humanos se funcionalizam quando projetados nas 

responsabilidades econômica, social e ambiental da empresa.  
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 Por isso, neste ponto afigura-se conveniente citar aqui o entendimento de 

Marc Neuberg sobre responsabilidade, ao expor que:  

O problema filosófico da responsabilidade tem por objeto as condições de 

imputabilidade de nossos atos e omissões. Na linguagem comum, o termo 

“responsabilidade”, além de seu emprego no contexto da imputabilidade, 

refere-se com frequência a deveres ou obrigações ligados a uma situação. 

Quando uma pessoa ocupa um papel social ou uma função (pais, 

mandatário político, piloto de avião, etc.), ela é dita responsável pelo bem-

estar das pessoas ou pela execução das tarefas que lhe cabem, no sentido 

de que é suposta conformar-se aos deveres e obrigações ligados à sua 

situação (inclusive a obrigação de agir de maneira “responsável”, isto é, de 

forma razoável e prudente).
57

 

 

 De acordo com essa definição, pode-se inferir que a expressão responsabilidade 

relaciona-se com a ideia de imputar, com base em atos e omissões, deveres ou 

obrigações. Nesse sentido, quando alguém exerce um papel ou função social ela é 

considerada responsável pelo bem estar das demais pessoas, bem como pela 

realização dos deveres e obrigações vinculados ao seu exercício. Portanto, a 

responsabilidade implica um agir responsável, ou seja, razoável e prudente.  

 A definição do autor abrange mais notadamente a responsabilidade pessoal, 

todavia, cabe aplicá-la à temática da empresa, que atualmente é um ator social de 

muita relevância para a sociedade, a fim de elucidar a imputação de sua 

responsabilidade mediante os deveres e obrigações decorrentes do ordenamento 

jurídico. 

 Desta feita, cumpre iniciar a reflexão tendo por alicerce a noção de 

responsabilidade socioambiental da empresa fundada nos valores sociais e solidários.  

 A responsabilidade socioambiental consiste na junção das responsabilidades 

social e ambiental que têm como dever a proteção dos valores conquistados e 

afirmados na segunda e terceira geração/dimensão de direitos humanos. 

 Essa ideia se apresenta como característica do atual Estado Socioambiental, que 

por sua vez, resulta da reunião, ampliação e evolução dos valores do Estado Liberal e 

Estado Social.  
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 O Estado Socioambiental de Direito tem por objetivo constitucional a promoção 

dos direitos sociais e ambientais, que se funcionalizam por meio da atribuição de 

responsabilidade relativa à proteção da sociedade e do meio ambiente, que são 

requisitos para cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer defendem que a expressão 

socioambiental é resultado da necessária convergência das “agendas” social e 

ambiental em um mesmo projeto jurídico-político para o desenvolvimento humano, 

sendo certo que deve ser considerada tanto uma dimensão social quanto uma 

dimensão ecológica da dignidade humana, pois somente um projeto que contemple 

essa dupla dimensão se revela constitucionalmente adequado.
58

 

 Assim, diante do contexto pós-moderno que agrava velhos problemas e 

proporciona novos riscos, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, bem como, 

os direitos sociais inerentes à saúde e segurança, em suma, apresentam-se como 

requisitos mínimos para uma existência digna.  

 Considera-se, portanto, essencial para efetiva concretização do princípio 

fundamental da dignidade da pessoa humana, o atendimento das carências relativas à 

proteção e desenvolvimento humano nas esferas social e ecológica.  

 Desse modo, para se ater à responsabilidade socioambiental da empresa, faz-se 

preciso percorrer o caminho a partir da funcionalização do direito por intermédio da 

clássica responsabilidade econômica da empresa e demais responsabilidades social e 

ambiental até a chamada responsabilidade ético-tecnológica fundada basicamente no 

conceito da ética sobre a técnica.  

 E na medida em que aumenta a complexidade das características apontadas nas 

linhas acima, nenhum sistema, seja produtivo, seja financeiro, educacional ou 

cultural, dispõe de condições aptas a aspirar a direção efetiva da sociedade, sendo este 

o caso, por exemplo, do sistema político, que é autônomo no exercício de suas 

funções, e ao mesmo tempo, atrelado a todos os demais sistemas por relações de 

interdependência que não admitem a prevalência de um determinado sistema sobre 

outro.  
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 Formado por normas de organização e distribuição diretiva de competências, e 

acima de tudo por normas procedimentais e processuais, cabe ao Direito reflexivo na 

pós-modernidade preservar processos de autorregulação em cada área específica da 

sociedade, assegurando a integração de seus sistemas parciais diferenciados, não 

interferindo na autonomia de funcionamento de cada sistema particular e procurando 

melhor equilibrar as diferentes pressões vindas dos sistemas externos.  

 Nesses sistemas ditos particulares, encontramos a tutela de empresas que tem 

atividade econômica em sede de economia de mercado e que necessitam adequar suas 

condutas internas de modo a compatibiliza-las com os interesses de toda a sociedade, 

surgindo disto, claramente, uma responsabilidade social, com todos e para todos os 

homens.  

 Imperioso, pois, conformar a obtenção e a destinação do lucro à obrigatória 

responsabilidade social da empresa, sendo certo que práticas socialmente 

responsáveis aliadas à geração de lucro, são o resultado que deve ser buscado, não 

somente a longo, mas, também, a médio e curto prazo, para que o negócio possa 

merecer o rótulo de sustentável.  

 Trata-se sim de anunciar a responsabilidade social como verdadeiro dever 

jurídico, autorizado o lucro que seja fraterno, vale dizer, que respeite aos direitos 

humanos, com o que merecerá a empresa o rótulo de instituição que melhor define a 

civilização contemporânea em razão da sua influência, dinamismo e poder, além de 

permitir a subsistência da maior parte da população por organizar o trabalho 

assalariado.
59

 

Wagner Menezes e Thiago Rodrigues São Marcos Nogueira sustentam que, no 

contexto da atual ordem econômica mundial, a empresa, de instrumento dos mercados 

locais, torna-se protagonista das relações econômicas, ao passo que toma para si uma 

posição de igualdade com os Estados, no plano internacional, como propulsora da 

economia transnacional.
60
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Vale apontar que o faturamento de muitas das megaempresas ultrapassam o 

Produto Interno Bruto (PIB) de determinados Estados.
61

-
62

 Assim, considerando que, 

em muitos casos, o poder da empresa supera o poder estatal, consequentemente, suas 

responsabilidades com relação à sociedade aumentam. Em razão de tal poder e 

influência, a ciência jurídica, por meio de institutos e princípios regula a atuação 

empresarial, de forma a fomentar, proteger e impor limites à atividade.  

 José Antonio Puppim de Oliveira enfatiza que os modelos mais clássicos da 

literatura sobre responsabilidade da empresa assumem que estas responsabilidades 

ultrapassam a econômica de gerar e maximizar os lucros, pois incluem questões 

legais, sociais, ambientais e éticas relacionadas aos diversos stakeholders (partes 

interessadas) que geram influência na atuação da empresa.
63

 

 Contudo, “a empresa e os gestores, à medida que buscam maior 

responsabilidade socioambiental, teriam, então, de arcar com uma gama crescente de 

preocupações além daquelas técnico-econômicas”.
64

 

 Pode-se considerar que as preocupações econômicas giram em torno do 

lucro, produção, mercado, pagamento de tributos, todavia, como vimos em linhas 

anteriores, tais premissas estão mais ligadas ao atendimento da função social do que 

propriamente à noção de responsabilidade social da empresa.  

 Em um horizonte mais aberto, as preocupações empresariais deixam de ser 

meramente voltadas à função econômica e desdobros que são desta vertente 

decorrentes, passando também pelas leis, empregados, sociedade, meio ambiente.  

 Nessa linha, ocorrem com os direitos trabalhistas, impactos sociais e 

ambientais decorrentes da atividade da empresa, pobreza ao redor, entre outras, tudo, 

a corroborar a necessidade de enxergarmos a responsabilidade social como impositivo 

dever jurídico que impacta a ordem empresarial.  
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 Evidencia-se o fato de que a empresa passa a ser contemplada por uma visão 

mais ampla, que abrange a ótica do Estado, empresários, empregados, comunidade 

internacional, localidade, ou seja, que abrange interesses de outros atores sociais, 

além dos envolvidos no ciclo econômico do mercado. 

   Essa lógica de abertura se dá por meio da funcionalização do direito que 

direciona a atividade empresarial para o cumprimento das suas funções, ou seja, 

social e solidária, baseadas nos valores predominantes atualmente na sociedade e no 

ordenamento jurídico. 

 Entende-se, portanto, que a evolução dos preceitos da sociedade atual, no 

que se refere aos direitos humanos e ao princípio da dignidade da pessoa humana 

proporciona uma consciência empresarial de que a mera atividade econômica com o 

objetivo de lucro, por si só, não basta para a manutenção da empresa no mercado, 

bem como, para seu enquadramento nos parâmetros sociais.
65

 

 Nesse sentido, importa destacar os parâmetros da ONU sobre empresas e 

direitos humanos. São trinta e um (31) princípios orientadores elaborados sobre três 

pilares: proteger, respeitar e reparar.  

 De forma resumida, vale apontar algumas orientações previstas no capítulo 

dos princípios fundamentais concernentes à responsabilidade das empresas de 

respeitar os direitos humanos. 

 Em suma, os parâmetros da ONU orientam as empresas sobre o dever de 

respeitar os direitos humanos com ações positivas e negativas. Salientam que a 

responsabilidade das empresas de respeitar os direitos humanos refere-se ao respeito 

ao Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

 E as orientações prosseguem no sentido de que a responsabilidade de 

respeitar os direitos humanos exige que as empresas evitem que suas atividades gerem 

impactos negativos sobre direitos humanos ou contribuam para isso, bem como 

enfrentem essas consequências quando vierem a ocorrer.  
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 De outra parte, exige que as empresas busquem prevenir ou mitigar os 

impactos negativos sobre os direitos humanos diretamente relacionados com 

operações, produtos ou serviços prestados por suas relações comerciais, inclusive, 

quando não tenham contribuído para gerá-los.  

 Por isso se diz que a definição da responsabilidade social e da 

responsabilidade socioambiental da empresa abrange todos os compromissos 

assumidos por esta em relação a seus valores éticos, sociais e ambientais, não se 

olvidando dos objetivos contratuais ou estatutários, tampouco se ignorando que o 

lucro é legítimo, mas deve estar conformado à fraternidade e aos direitos humanos, 

como se nota em exemplos que serão trazidos ao presente trabalho mais adiante.  

 Não é por outro motivo que Paulo Rogério dos Santos Lima ensina que:  

 

(...) valores, relacionados à ética, ao aspecto social, ao meio ambiente, 

além de outros, devem caminhar paralelamente na construção de um 

ambiente sustentável para a sociedade e para a própria organização 

empresarial. Portanto, valores ou indicadores econômicos não podem ser 

os únicos constituintes da relação empresarial com os seus diversos 

públicos existentes. Caso contrário, a empresa estará sempre imersa em um 

sistema restrito somente aos propósitos de sua função econômica, o que 

não representa o verdadeiro sistema aberto e vivo de uma instituição que 

faz parte da sociedade.
66

 

 

 Bom que se ressalte que não se trata aqui de responsabilidade social encarada 

sob viés de atos de caridade da empresa, posto que disto não se trata na espécie.  

 Apregoa-se sim, comprometimento ético-empresarial ajustado com a 

obtenção e destinação eficaz e socialmente responsável do lucro auferido, verdadeiro 

corolário lógico da antecedente função social da empresa.  

 Por fim, vale destacar que a responsabilidade de respeitar os direitos 

humanos é aplicável a todas as empresas independentemente do porte, setor, contexto 

operacional, proprietário e estrutura e, para cumprir com sua responsabilidade, as 

empresas devem contar com políticas e procedimentos apropriados em função de seu 

tamanho e circunstâncias.
67

 Diante dos parâmetros estabelecidos pela ONU, cumpre 

admitir, portanto, que as empresas possuem responsabilidade/dever perante a ordem 

interna e internacional de não violar os direitos humanos em toda a sua extensão.  
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 Assim, é possível compreender que a típica, leia-se, clássica, função social e 

econômica da empresa, comum do chamado Estado Liberal, de gerar lucros, pagar 

tributos e contribuir para o desenvolvimento do país, perde espaço para outros valores 

que comportam a proteção da dignidade humana, conformando-se a obtenção e a 

distribuição do lucro, com razoabilidade, em contexto de fraternidade tida como 

categoria constitucional.  

 

   

2.4.3 Responsabilidade Social da Empresa como dever e desenvolvimento 

econômico  

 

 

 Para tratarmos da evolução da responsabilidade social da empresa, até 

chegarmos à conclusão de que a fraternização do lucro não implica perda de 

competitividade e tampouco em inviabilização da atividade empresarial, é preciso 

compreender que a globalização trouxe às empresas uma nova visão das relações 

trabalhistas, consumeristas, sociais e ambientalistas.  

 Tal nova realidade trouxe um novo papel para as empresas dentro da 

realidade global que se apresenta, o que resultou em necessidade de não somente 

buscar a obtenção do lucro como fim precípuo, mas também o bem-estar individual e 

coletivo, revendo-se os reflexos negativos causados pelo capitalismo e pelo consumo 

desenfreado e que se mostra desprovido de responsabilidade social.  

 Evidencia-se que a atividade empresarial, a despeito de seu perfil 

individualista de obtenção de lucro, há de ter responsabilidade na prestação de contas 

à sociedade quanto ao seu desenvolvimento, levando-se em consideração que todos 

fazem parte de um mesmo mecanismo social e que estão intimamente interligados.  

 Vetores econômicos apontam, pois, no sentido de uma convergência de 

desenvolvimento, globalização de mercados e busca pelo lucro. Mas, como visto, o 

perfil da nova empresa que somente visa lucro já não mais é aceito no atual contexto 

histórico.  
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 A responsabilidade social da empresa encarada como garantia de 

desenvolvimento econômico e social passa, pois, por uma breve análise panorâmica e 

histórica dos direitos humanos a fim de que se possa situar a evolução vinculada aos 

aspectos que promoveram a expansão da responsabilidade social da empresa, 

adotando-se aqui por força de um imperioso corte histórico, o marco dos séculos 

XVIII e XIX, originando-se tal marco com a Revolução Francesa, em 1789 e o foco 

nos direitos humanos de primeira geração, atentando-se para os direitos civis e 

políticos.  

 Fala-se de direitos ligados umbilicalmente à proteção da vida e da liberdade, 

denominados modernamente de liberdades negativas, nos quais se findaram os limites 

da atuação do Estado em relação aos cidadãos.  

 Com a Revolução Francesa e o prevalecimento das ideias liberais 

observamos o afastamento da intervenção do Estado na economia, consagrando-se as 

ideias liberais de atuação tão somente protetiva do Estado, mantendo-se políticas 

públicas quando necessárias e a ninguém interessasse individualmente falando.  

 Já as denominadas liberdades positivas dos cidadãos, os denominados 

direitos humanos de segunda geração implicaram em proteção social, marcando-se 

aqui o poder conferido aos cidadãos de exigirem do Estado uma prestação positiva, 

derivando tais direitos das organizações da classe operária que surgiram após a 

Revolução Industrial, tratando-se de verdadeiros direitos sociais, econômicos e 

culturais.  

 Na terceira geração, surgem os direitos humanos ligados basicamente aos 

direitos e interesses difusos e que são basicamente direitos fundamentais a todos os 

povos, como, por exemplo, o direito ambiental, o direito do consumidor e o direito ao 

desenvolvimento, não se destinando apenas à proteção individual, na medida em que 

tutelam a coletividade como um todo, surgindo para diminuir os conflitos inerentes às 

necessidades da sociedade urbana e industrial.  

 Com esta breve compreensão histórica e geral do tema dos direitos humanos 

possível verificar que com o marco da terceira geração de direitos inicia-se a ideia da 

responsabilidade social, inclusive, da empresa.  
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 Francesco di Ciommo enfatiza que a partir da segunda metade do século XX 

o desenvolvimento e a expansão dos mercados têm determinado as condições de 

surgimento e consolidação de potências econômicas e financeiras. Tais potências  

pautam sua força no uso de técnicas produtivas e comerciais cada vez mais 

sofisticadas e em tecnologias de ponta para fins de alcançar o único objetivo – 

denominado lucro. Desta feita, tudo ocorre em desafio do direito, das instituições 

políticas e em última instância do homem.
68

 

 Neste cenário de consolidação das potencias econômicas, cumpre ressaltar a 

atuação global das transnacionais, consideradas como organizações gigantescas de 

relevância planetária, porém, com habilidades para se moverem conforme a dinâmica 

pós-moderna. 

 Essas empresas, que já são consideradas como “velhos” atores do cenário 

global,
69

 tomam nova roupagem no decurso dos séculos, adequando-se às 

circunstâncias históricas. Destarte, seguem quebrando as lógicas tradicionais, 

movimentando a economia global, fortalecendo-se por meio de novos mercados, cada 

vez mais fluídos, difusos e poderosos.  

 Saskia Sassen, afirma que empresas transnacionais “tratam-se de estruturas 

corporativas altamente integradas, com forte tendência para a concentração do 

controle e apropriação de lucros”.
70

 Em suma, se caracterizam por atuarem em mais 

de um Estado e por possuírem filiais em mais de um território. 

 A proporção da empresa transnacional impossibilita identificar o caráter de 

pessoalidade nas relações, eis que, tais relações ultrapassam as fronteiras dos Estados 

e ganham os espaços globais.  

 Os Estados mais liberais e com leis mais flexíveis são mais propícios a este 

modelo de organização, em detrimento dos demais que pretendem ter algum controle 

sobre o mercado, a fim de não serem dominados.  
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 Nessa linha, os Estados que cedem às manobras econômicas desses gigantes 

da globalização, podem ser entendidos como enfraquecidos por não atenderem de 

modo adequado as demandas internas. Por essa razão abrem espaço a esses novos 

atores que, de certa forma, suprem as deficiências locais, mas em contrapartida 

buscam maior liberdade, melhor fluidez dos negócios e mais lucratividade, o que 

pode representar uma ameaça ao localismo, à cultura, à segurança e pluralismo 

jurídico. 

 Em regra, as transnacionais não reconhecem fronteiras e trabalham por 

mitigar a soberania estatal em favor do desenvolvimento dos mercados. Assim, para 

atingir os objetivos econômicos esses atores globais se movimentam no sentido de 

reduzir a intervenção do governo na economia. 

 Essas questões refletem um pouco a ideia de liberalismo econômico de 

Milton Friedman ao aduzir que:  

 A organização econômica desempenha um papel duplo na promoção de 

uma sociedade livre. De um lado, a liberdade econômica é parte da 

liberdade entendida em sentido mais amplo e, portanto, um fim em si 

própria. Em segundo lugar, a liberdade econômica é também um 

instrumento indispensável para a obtenção da liberdade política.
71

 

 

 O economista mencionado no parágrafo anterior propõe que a organização 

econômica é essencial para se alcançar as liberdades social e política estatal. Partindo 

dessa perspectiva, para se ter liberdade política o fim primordial do Estado deve ser a 

liberdade econômica.  

 Ainda o referido Friedman, sob uma visão liberal, defende que para a 

estabilidade e o crescimento econômico, convém ao governo fornecer apenas uma 

estrutura econômica estável à economia livre, como parte da função de fornecer uma 

estrutura legal.  

 E da mesma forma fornecer uma estrutura geral econômica e legal que 

permita aos indivíduos fazer a economia crescer.
72
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 Isso significa livre atuação dos mercados e intervenção mínima do governo 

na economia, priorizando-se a função econômica como objetivo final, tanto dos entes 

públicos, quanto privados, sob a perspectiva dos valores de liberdade da primeira 

geração de direitos.   

 Assim, os direitos fundamentais econômicos de liberdade e propriedade, 

exercidos no mercado, permitem a interação dos sujeitos por intermédio da oferta e da 

procura. Com isso ocorre um equilíbrio entre os interesses individuais (ou egoísticos) 

dos envolvidos no mercado em favor de todos, apesar da aparente contradição.
73

 

 Essa força da economia de mercado ganha espaço público no chamado 

Estado Liberal, momento em que se reconhece o direito do indivíduo de atuar em seu 

próprio interesse, privilegiando a autonomia privada, por meio da ação da mão 

invisível do mercado, que por outro lado, reduz a intervenção do Estado na economia 

ao mínimo.
74

  

 Sendo certo, portanto, que o perfil econômico da empresa parte dos 

fundamentos teóricos liberais no que se refere à clássica responsabilidade de gerar 

lucros. Paul Singer
75

 quando trata do mundo financeiro enfatiza que uma das apostas 

nos mercados recai sobre a lucratividade das empresas.  

 Nessa linha, é possível entender que, a partir de uma visão clássica 

econômica, a empresa tem responsabilidade de gerar lucros, sendo ainda seu poder 

econômico importante para o posicionamento estatal no cenário internacional. 

 André-Jean Arnaud
76

 aponta que a globalização pode ser entendida como um 

paradigma ou como um valor paradigmático para justificar o interesse dos mercados 

de capitais. No entanto, a globalização econômica seguida como paradigma se torna 

uma ameaça quando ostenta ideais puramente liberais na defesa dos interesses 

econômicos. 
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 Considerando, pois os efeitos positivos e negativos, pode-se afirmar que por 

meio da globalização ocorre maior circulação de riqueza pelo mundo, mas ao mesmo 

tempo há o aumento das desigualdades sociais, pois, ainda que ocorra uma 

aproximação entre os Estados, há o distanciamento cada vez maior entre ricos e 

pobres. 

 Logo, a globalização econômica não necessariamente se direciona à 

promoção do bem estar humano, dessa forma, torna-se indispensável a afirmação e 

concretização dos demais valores sociais e solidários para complementar os valores de 

liberdade. 

 Os valores agregados à liberdade, nas gerações de direito seguintes, 

conferem ao sistema econômico e financeiro contornos de sustentabilidade e, assim, 

inicia-se nos rumos da empresa privada uma fase decorrente da evolução da sociedade 

e da ampliação do direito que faz com que sejam reconhecidos também os interesses 

de atores como Estado, sociedade, localidade, trabalhadores, consumidores, entre 

outros.  

 Vale enfatizar que a ordem econômica e financeira, atualmente, é preceito 

constitucional guiado por princípios que protegem a dignidade humana e promovem a 

justiça social.  

 E tal compreensão traz à tona a convicção de que a concretização das 

gerações ou dimensões de direitos humanos, até mesmo se vislumbrando uma quarta 

geração calcada em direitos de solidariedade ou fraternidade, passa pelo 

desenvolvimento de uma atividade econômica fundada nos preceitos do capitalismo 

humanista, visando compatibilizar lucro com a atenção aos interesses da sociedade 

em sua plenitude. Nesse sentido, a possibilidade de exercício da atividade econômica 

lucrativa por particulares é garantida e ainda incentivada, pois, o progresso gerado 

pela economia se reverte em fonte de realização de grande parte das políticas públicas 

voltadas à promoção do bem-comum.
77

 Compreende-se, ainda nessa quadra, que a 

funcionalidade e a relativização do direito de propriedade estão vinculadas à ideia de 

que o capitalismo não é genuinamente liberal no sistema constitucional brasileiro.  
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 Marcelo Benacchio considera que a norma constitucional referente à ordem 

econômica e financeira “garante uma série de dimensões de direitos fundamentais 

relativos à livre-iniciativa econômica, direitos dos trabalhadores, dignidade de todos 

os atores econômicos e mais que isso, toda atividade econômica é funcionalizada pela 

justiça social”.
78

 Para o referido autor o objetivo constitucional da atividade 

econômica é melhorar as condições de vida humana, de modo que, a regulação 

jurídica da ordem econômica é humanista, objetivando a plena realização do ser 

humano.
79

 

 Assim sendo, é forçoso considerar que a análise jurídica da economia deve 

perseguir uma justiça distributiva e solidária, aplicando-se o regramento jurídico de 

forma a realizar uma economia garantida pela liberdade econômica e pela regulação 

justa.
80

 Desse modo, com a evolução dos valores e conceitos, tanto sociais quanto 

jurídicos, cumpre à empresa não mais restringir suas atividades à busca desenfreada 

pelo lucro, pois sua atuação no mercado representa importante meio de atendimento 

dos interesses comunitários.   

 Portanto, em razão disso, pode-se entender que, independentemente de seu 

caráter privado, a atividade empresarial assumida pelas empresas faz com que elas 

assumam também outras responsabilidades, não adstringindo suas ações aos 

interesses egoísticos de seus associados, mas ao interesse comum de toda a 

comunidade na qual se encontra inserida.  

Singularmente, anuncia Ricardo H. Sayeg que:  

Claro está, assim, nos termos da Constituição brasileira, que se 

preservou a economia de mercado, mas temperada pelos ditames da 

justiça social, como expressamente consagrado no art. 170, caput, 

de modo que o regime econômico eleito pela Carta Magna, via de 

consequência, o princípio axiológico a ser observado na alocação 

eficiente dos recursos econômicos escassos e na regência jurídica 

da economia, não é o do Estado liberal, mas o correspondente ao 

neoliberalismo de economia social de mercado, observados os 

fundamentos, finalidade, conformação e princípios consignados no 

referido dispositivo constitucional.
81 
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Como visto nas linhas acima, a responsabilidade econômica da empresa, em 

suma, ampara apenas as figuras envolvidas no ciclo do mercado, de outro modo, a 

dita responsabilidade social abrange diversos outros interesses que gravitam ao redor 

da empresa, inclusive, dos excluídos do ciclo econômico. 

 José Renato Nalini considera que em razão de ter “sobrevivido às 

intempéries, a instituição que pode ser considerada vencedora no século XXI é a 

empresa. Enquanto o Estado se encontra às voltas com a perda da soberania, 

conceito cada vez mais relativizado, a empresa integra um sistema competente”.
82

 

 Responsabilidade social é então o caminho que as empresas trilham 

atualmente, tendo em vista o objetivo de se manter competitividade no mercado 

global sem olvidar de seu papel na construção de uma sociedade com efetiva justiça 

social e econômica, verdadeiro espírito cidadão.  

 E tendo em vista a atual posição da empresa e sua importância para a 

sociedade, convém destacar os valores que decorrem do seu poder e que devem 

resultar no exercício da função e responsabilidade social da empresa.  

 Nesse sentido Newton De Lucca esclarece que: 

cumprir uma função social implica assumir a plenitude da chamada 

responsabilidade social, vale dizer, a consciência de que todos nós temos, 

em maior ou menor grau – como cidadãos, em geral, ou como empresários, 

em particular -, o indeclinável dever ético de pôr em prática as políticas 

sociais tendentes a melhorar as condições e a qualidade de vida de todos os 

nossos semelhantes.
83

 

  

 Para Elena F. Pérez Carrillo, responsabilidade social é um conceito que 

integra determinados critérios sociais e ecológicos
84

 no desenvolver das atividades 

comerciais e empresariais, bem como, nas relações com terceiros.   

 A adoção de critérios e comportamentos de responsabilidade ocorre, ainda, 

sob a ideia da maximização dos benefícios comerciais para os proprietários e 

acionistas ao passo que protege o meio ambiente e interesses de terceiros como os do 

consumidor.
85
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 A responsabilidade da empresa na atualidade, portanto, não se resume na 

obtenção de lucros, eis que, ao seu redor se formam diversas e complexas relações, 

que podem ser exemplificadas a partir das relações com os empregados, prestadores 

de serviços, meio ambiente, futuras gerações, consumidores, comunidade, governo, 

outras empresas, etc.  

 José Antonio Puppim de Oliveira analisa que: 

O conceito de responsabilidade social de empresas está ligado à atuação de 

companhias fora de sua atividade-fim. Apesar de seu crescente interesse 

nos últimos anos, não é um conceito novo na prática. Organizações 

privadas na Idade Média, bem antes da criação do capitalismo como 

sistema econômico, já atuavam na área social, com ações de filantropia.
86

 

 

 

 No entanto, o mesmo autor enfatiza que responsabilidade social da empresa, 

não mais se confunde com filantropia, pois esta é ação muitas vezes ligada aos valores 

compartilhados pela empresa, gestores ou donos, sendo uma fonte de fundos para 

causas de caridade, culturais, políticas, sociais e religiosas. Já a responsabilidade 

social decorre do efetivo cumprimento das leis e envolve atitudes, ações e relações 

com um grupo maior de partes interessadas como consumidores, fornecedores, 

sindicatos e governo.
87

 

 O autor considera que “é difícil encontrar uma lista de requisitos bem 

definida sobre o que uma empresa deve ser ou fazer para ser considerada socialmente 

responsável”. Entretanto para que uma empresa seja considerada socialmente 

responsável, esta deve, por exemplo, seguir toda a legislação vigente, ter um 

desempenho responsável na esfera ambiental (de acordo com o ramo de atuação da 

empresa), considerar as comunidades impactadas por suas atividades, respeitar os 

empregados e seus familiares e ter transparência nas ações.
88

 

 Nesse sentido, as ações, definição e interpretação de responsabilidade social 

podem variar de acordo com o local e setor de atividade da empresa.  
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 Em caso de uma empresa que exerce atividades potencialmente nocivas ao 

meio ambiente, a responsabilidade social será interpretada sob uma linha ambiental 

mais forte, da mesma forma, uma empresa que possui suas instalações em local com 

graves problemas sociais, possivelmente sua responsabilidade social demandará mais 

ações sociais.
89

  

 Conclui-se, neste tópico, que o ideal de atribuição da responsabilidade social 

às empresas é um esforço contra os efeitos negativos da globalização econômica que 

produz efetiva circulação de riqueza pelo mundo, mas contribui para o aumento das 

desigualdades.  

  Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches e Marcelo Benacchio, quando 

tratam da aplicação dos direitos sociais na esfera privada, explicam que: “as empresas 

privadas encontram-se vinculadas aos Direitos Humanos devido ao efeito horizontal 

dos Direitos Fundamentais, que faz com que estes sejam irradiados por todo o 

ordenamento jurídico, inclusive para o direito privado”.
90

 

  Logo, tendo em vista a evolução dos valores e do próprio direito, a referida 

responsabilidade social pode ser entendida como dever/obrigação da empresa de gerar 

resultados sociais baseados nos princípios de direitos fundamentais e no conjunto 

infraconstitucional de leis.  

  Nesse sentido, ainda pode-se afirmar que a responsabilidade social é o 

reflexo (na sociedade) da função social dos entes privados, eis que, as empresas, na 

atualidade, não mais enxergam o desenvolvimento de atividades sociais ou vinculadas 

à responsabilidade social como uma mera tendência ou modismo.  

  Vê-se, sim, uma necessidade real, tanto no aspecto econômico, quanto no 

mercadológico, mas, principalmente, visando a atender aos preceitos legais que 

estabelecem a livre iniciativa tida como responsável e funcionalizada, afigurando-se a 

responsabilidade social como verdadeiro e legítimo vetor de desenvolvimento 

econômico.  
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3. FRATERNIZAÇÃO DO LUCRO 

 

 O capitalismo tem na livre iniciativa e na propriedade privada os pilares para 

a obtenção do lucro, tal qual expressamente permitido pelo sistema. Como visto, 

todavia, não se mostra aceitável que o capital seja transformado somente em mais 

capital, sem pensar no ser humano e na melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

por isso a imperiosa e efetiva atuação social da empresa, patamar ao qual se agrega, 

como dever jurídico, também a responsabilidade social delimitada nos itens anteriores 

do trabalho.  

 Nessa linha de raciocínio, há que se considerar que o lucro, quando 

corretamente obtido e quando corretamente destinado, serve de instrumento para a 

efetivação dos direitos humanos em todas as suas gerações/dimensões.  

 E ao falarmos em capitalismo e destinação do lucro, impossível não abordar 

o capitalismo humanista, o qual surge como contraponto teórico aos efeitos nefastos 

da globalização econômica que não obstante carregue consigo maior desenvolvimento 

econômico, não coloca o bem-estar e a dignidade do ser humano como seu fim, 

privilegiando somente o aumento do lucro.  

 A esse respeito, Alan Greenspan leciona que:  

(...) o problema é que a dinâmica que define o capitalismo, a intransigente 

competição de mercado, se choca com o anseio humano por estabilidade e 

certeza. Ainda mais importante, amplos segmentos da sociedade são 

dominados por forte senso de injustiça, cada vez mais intenso, em relação 

à distribuição das recompensas do capitalismo. A competição, a força mais 

poderosa do capitalismo, gera ansiedade em todos nós.
91

 

 

Entendia-se, com tais premissas, que a atividade econômica era simplesmente 

o exercício, ativo ou passivo, de disposição, total ou parcial, do patrimônio, entendida 

não só como a transferência da propriedade mas também como outras esferas de 

poderes inerentes ao domínio, a de usar e a de gozar. 

Vê-se, então, que a atividade econômica está, no plano dos fatos, estruturada 

por dois elementos. Um, o exercício da disposição; outro, o patrimônio. O primeiro 

refere-se à conduta e o segundo, às coisas.  
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O primeiro elemento, consistindo na conduta, corresponde a uma ação 

específica de dispor das coisas, ou seja, fazê-las circular, o que é ordinariamente 

conhecido, na economia, como a troca de mãos. Nessa troca de mãos, há quem 

entrega e quem recebe; via de consequência, nela se estabelecem dois sujeitos, 

juridicamente considerados, na respectiva relação: o sujeito ativo, que é quem 

entrega; e o passivo, que é quem recebe.  

O fornecedor é o sujeito ativo; e o consumidor, o sujeito passivo da atividade 

econômica de fornecimento de produtos ou serviços, não se olvidando que em uma 

relação patrimonial, há geralmente bilateralidade ou até mesmo multilateridade de 

obrigações entre os centros de interesses que a compõem.   

E sendo uma conduta, a ação de fazer circular patrimônio, frise-se, que a 

mencionada troca de mãos tem como pressuposto a possibilidade por parte do seu 

respectivo titular, de promovê-la, no que se compreende o direito à iniciativa de troca, 

que em nossa ordem jurídica nacional é livre, consagrado como a livre iniciativa, 

fundamento da ordem econômica, conforme o art. 170, caput, da Constituição 

Federal, que é pormenorizada, ainda, como direito de liberdade econômica, no 

respectivo parágrafo único. 

O outro e segundo elemento estruturante da atividade econômica, o 

patrimônio, é considerado como o complexo das relações patrimoniais sobre as 

coisas, positivas e negativas, de seu titular. Daí que, não somente os direitos 

patrimoniais positivos, conhecidos, na linguagem econômica como ativos, mas, 

também, as obrigações patrimoniais negativas, conhecidas como passivos, compõem 

o patrimônio.  

Somente para ilustrar e facilitar o entendimento, lembre-se que em um balanço 

patrimonial de uma empresa se externa tanto o ativo quanto o passivo sendo sempre 

considerada, no seu todo, a expressão do respectivo patrimônio, ainda que o 

patrimônio líquido seja negativo. O patrimônio e seus itens - ativos e passivos - são 

sempre expressos em valores de moeda, pois representam a respectiva relação 

econômica de troca com o mundo, ou seja, a suscetibilidade econômica. 
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Tendo o patrimônio a natureza jurídica de coisa; e, sobre ela, sempre havendo 

o respectivo titular, de seu turno, seu pressuposto é a propriedade, sendo certo ainda 

que, em nossa ordem jurídica nacional consagra-se a figura da propriedade privada 

como princípio da ordem econômica, conforme o art. 170, II, da Constituição Federal.  

Em decorrência disso, a atividade econômica está estruturada no permissivo 

jurídico, em corolário, entre o direito de iniciativa e a propriedade. Por sua vez, a 

economia é a universalidade da atividade econômica, na sua integralidade, nos seus 

âmbitos material, espacial e temporal; logo, igualmente estruturada no referido 

permissivo jurídico que traz equilíbrio entre o direito de iniciativa, direito de dispor 

livremente, e a propriedade. 

Deste ângulo, a liberdade de iniciativa e a propriedade privada estão 

estritamente compreendidas na natureza humana; e a supressão jurídica delas é uma 

indiscutível mutilação da existência humana, que autoriza até mesmo o enfrentamento 

da respectiva ordem de autoridade. 

Contudo, é somente o direito que lhes dá a respectiva dimensão, melhor 

dizendo, o mercado está sujeito ao regramento jurídico e não o contrário.  

Logo, se sustenta a liberdade e a propriedade nesta natureza privada, por conta 

de seu reconhecimento jurídico como tal, admitindo-se, como princípios 

fundamentais, a liberdade de iniciativa e a propriedade privada, a exemplo da 

disciplina positivada na Constituição Federal do Brasil. 

O que se afirma é que o Direito acaba interferindo na economia para impor seu 

caráter deontológico ao direito de livre iniciativa e à propriedade, transformando o ser 

econômico, naturalmente inerente à pessoa humana, no dever ser econômico,    

dando-lhe contornos próprios, a ponto de, no limite, não tolerar a propriedade privada 

(comunismo) até reconhecê-la como direito natural (liberalismo). 

Disto se instalam o capitalismo ou o socialismo, como regimes econômicos 

fundados, respectivamente, no reconhecimento ou não pela ordem jurídica da 

liberdade de iniciativa e da propriedade privada, frise-se, em seus diversos níveis, 

para até torná-los absolutos, de um lado (Estado mínimo); ou, suprimi-los, de outro 

(Estado comunista).  
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Entretanto, não se deve esquecer que não é mera coincidência o capitalismo 

haver prevalecido, dada a eficiência dos agentes econômicos privados, na busca de 

seus próprios interesses, inerentes, como dito, à natureza humana, em contrapartida à 

ineficiência enquanto agente econômico do Estado, diante da sua natureza de busca 

dos interesses coletivos.  

Em decorrência, foi o capitalismo o regime econômico a prevalecer na        

pós-modernidade planetária, que se baseia na liberdade de iniciativa, na propriedade 

privada e no direito à herança. 

O Brasil é capitalista, como a maioria do mundo globalizado; sendo isto tão 

nítido na nossa Constituição Federal, que enuncia a liberdade de iniciativa como 

princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, no artigo 1º, inciso IV, e 

fundamento da ordem econômica, no caput do art. 170, e, aliás, se explicita a 

liberdade.  

Tem-se, com isto que somente é juridicamente defensável solução econômica 

sob o tríplice ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, sim, mas não falamos da 

concepção de fraternidade da Revolução Francesa, que na verdade foi um ideal de 

liberalismo clássico burguês; nem tampouco se diga haver vinculação com o conceito 

extraído da Revolução Socialista, cujo ideal marxista suprime a liberdade; porém, no 

ideal em que se consagrem a liberdade e a igualdade, na medida da proporcionalidade 

fixada pela fraternidade, numa cadeia de adensamento entre elas, pela qual, em 

respeito à dignidade da pessoa humana.  

Todos devem ser incluídos socialmente mediante a inserção numa economia 

de mercado, em que predomine o relativo individualismo entre as pessoas, 

condicionado a que o povo, no seu todo, tenha indistintamente acesso ao mínimo 

vital, consoante a condição humana biocultural explicada por Edgard Morin
92

, para 

garantir a todos existência digna conforme as conquistas de desenvolvimento político, 

econômico, social e cultural, bem como a concretização básica dos direitos sociais 

(educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e a infância, assistência aos desamparados), o que, sem dúvida, é o 

critério objetivo de igualdade mínima para a população, que atende à liberal-

democrática Constituição da República brasileira. 
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Parece evidente, destarte, que somente com a correta destinação do lucro, 

revertido em prol daquele que o obtém, mas também em prol da humanidade, aqui 

genericamente considerada em atenção à incidência multidimensional dos direitos 

humanos, o capitalismo pode ser considerado humanizado e fraterno, ainda que 

globalizado, impondo-se, em seguida, a análise mais específica da fraternização do 

lucro por meio da atividade empresarial.  

 

 

3.1 Fraternização do Lucro por meio da atividade empresarial 

 

 Vê-se, a partir da análise do artigo 170 da Constituição Federal, a matriz 

constitucional da ordem econômica, que o quanto extraído do conceito do direito 

econômico brasileiro atual é sua vocação de capitalismo humanista fundado no 

adensamento da liberdade, igualdade e fraternidade/solidariedade, que estabelece a 

medida da proporcionalidade, que produz o resultado do mínimo existencial, via de 

consequência, uma economia social de mercado.   

 Vê-se também que o capitalismo tridimensional, que coexiste com as três 

dimensões dos direitos humanos, adensando-se as liberdades negativas, as liberdades 

positivas e os imperativos de solidariedade, que dão o tom da proporcionalidade nas 

colisões enfrentadas.  

 E como compatibilizar a fraternização do lucro por meio de atividade 

empresarial?  

 A resposta a tal indagação passa pela necessária consideração de que o lucro 

não ostenta a natureza de rendimento. Ao contrário, o lucro é decorrência da técnica 

aprimorada na produção de um bem ou serviço, aprimoramento esse que deve 

beneficiar a todos aqueles que contribuíram com o objetivo social, inclusive, 

acionistas ou sócios.  

 Mas, mesmo que não se esteja diante de acionistas ou sócios de uma 

determinada atividade empresarial organizada, faz-se perfeitamente possível dar 

destinação adequada e eficaz ao lucro produzido, de forma que a coletividade possa 

ser beneficiada, ainda que de forma indireta e em proporção diferente daqueles 

diretamente envolvidos com a lucratividade empresarial.  
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 Bom que se ressalte a necessidade de desvinculação da questão da obtenção 

ou não de lucro da existência de classes sociais, isso, porque, se a obtenção de lucro 

se der de forma fraterna e com vistas a beneficiar uma coletividade, (ainda que de 

forma indireta e em proporções diferentes), tal qual adiantado nas linhas acima, fato é 

que não fará diferença, neste contexto, a existência de classes sociais.  

 A obtenção do lucro pelo lucro, não é, pois, um fator social que se estabelece 

como legítimo no século XXI, eis que, pese embora a inegável economia globalizada, 

culturas locais podem sim influenciar na forma de acumulação de riquezas e sua 

distribuição, mostrando-se pertinentes as críticas feitas pelo já antes referido Alan 

Greenspan a esse respeito:  

 

(..) atitudes positivas em relação ao sucesso nos negócios, por exemplo, 

reações favoráveis profundamente enraizadas na cultura, têm atuado ao 

longo das gerações como importantes trampolins para o bem-estar 

material. Sem dúvida, as sociedades imbuídas de tais atitudes garantem aos 

negócios muito mais liberdade de competição do que as sociedades que 

veem as empresas como entidades aéticas ou geradoras de tensão.
93

  

 

 A empresa socialmente responsável, cuja obtenção de lucro beneficia, sim, a 

atividade empresarial organizada, também beneficia a coletividade como um todo, 

coletividade esta que pode, inclusive, ser favorecida mediante reinvestimento do 

capital para tornar a empresa autossustentável ou pela capitalização social dos 

trabalhadores, uma forma de seguridade social em tempos de crise para evitar a 

necessidade de dispensa de funcionários quando a empresa não apresentar lucro, por 

exemplo.  

 Frise-se que a Constituição de 1988 incluiu, entre os direitos dos 

trabalhadores, urbanos e rurais, a participação nos lucros ou resultados, desvinculada 

da remuneração e participação na gestão da empresa.  

 Correta então a afirmação de que a participação nos lucros é utilizada como 

instrumento para transformar o trabalhador em parceiro interessado no bom 

funcionamento da empresa e não em adversário.  
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 Se a participação nos lucros vier acompanhada de participação na gestão, 

esta última poderá se constituir em meio de integração do trabalhador no 

desenvolvimento da empresa.  

 Nesse sentido, considerando que lucro é o ganho, vantagem ou benefício que 

se obtém de alguma atividade e cujo resultado depende da prévia pactuação de metas 

que poderão ser atingidas, é importante ressaltar os resultados positivos que foram 

produzidos mediante o lucro compartilhado sob premissa fraternal.  

 Vê, pois, que o lucro é fundamental para a vida empresarial saudável, 

encontrando-se a vida útil da pessoa jurídica de direito privado intimamente ligada à 

sua capacidade de gerar lucro. Assim se essa capacidade deixa de existir, a empresa 

pode deixar de atender os ditames de seu objeto social.  

 Vale dizer que sem lucro, em um sistema capitalista, os trabalhadores 

perdem seus empregos, as cidades entram em declínio, as zonas rurais entram também 

em processo de morbidade e o desenvolvimento, em última análise, deixa de 

acontecer.  

 Esta íntima relação que se estabelece entre lucro e empresa privada, não 

significa, todavia que a obtenção de lucro possa estar amparada em atuação 

especulativa ou não responsável. Não se olvide que o lucro pode ser considerado 

abusivo quando excede regra governamental estabelecida anteriormente por meio de 

lei, por exemplo.  

 Dai a importância de se observar o regramento infraconstitucional que trata 

da obtenção do lucro, no sentido de verificar se o mesmo está em compatibilidade 

com a incidência multidimensional dos direitos humanos em todas as suas gerações 

de tutela, ressaltando-se que, no Brasil, o lucro advém da atividade econômica 

inserida em um regime de mercado e economia capitalista, porém, falamos, sempre 

bom que se ressalte, de um sistema capitalista humanizado, no qual, a regra matriz da 

ordem econômica está prevista no artigo 170 da Constituição Federal, harmonizada 

tal regra com os princípios estabelecidos nos artigos 1º. e 3º. do texto constitucional.  
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 Nessa quadra, se analisada a estrutura jurídica do capitalismo no Brasil, 

torna-se forçoso reconhecer que a disciplina jurídica do capitalismo adotada na 

Constituição Federal não é a do capitalismo liberal, nem tampouco aquela do 

capitalismo que hoje rege as relações empresariais e comerciais em sede de economia 

globalizada.  

 Fala-se novamente, a esta altura, no capitalismo humanista que reconhece a 

supremacia dos direitos humanos na ordem jurídica nacional em verdadeira 

perspectiva humanista do Direito Econômico e com a adoção deste marco teórico se 

compreende a filosofia jus humanista que termina por adensar as estruturas de 

liberdade, igualdade e fraternidade como sustentáculos de um capitalismo vertido em 

favor da humanidade considerada aqui em sentido amplo.  

 Necessário entender que a Lei Universal de Fraternidade é pensamento 

jurídico dotado de lógica e perfeitamente aplicável ao capitalismo que não obstante 

pautado pelo lucro não pode ignorar a base de amor ao próximo como símbolo 

humanista antropofiliáco de conexão.  

 E nem se argumente que seria utópico ou desprovido de maior embasamento 

legal tal pensar, eis que se encontra na Declaração Universal dos Direitos Humanos a 

síntese desses pensamentos jus-filosóficos voltados ao Direito Econômico 

humanizado, pensamentos estes que priorizam princípios que resguardam a dignidade 

da pessoa humana, princípio este expressamente previsto no artigo 1º., inciso III de 

nossa Constituição.  

 Observe-se que o capitalismo tradicional, fundado na livre economia de 

mercado e regulação dada pela mão invisível, claramente não se mostrou suficiente 

pra melhorar a vida das pessoas, situação inalterada em contexto de globalização 

neoliberalista que indica compartilhamento de soberanias relativizadas entre Estados 

socialmente enfraquecidos diante do poderio de grupos empresariais transnacionais.  

 Eficiência econômica, por óbvio, não pode desprezar a necessária 

harmonização entre atividade empresarial que se espera seja saudável e lucrativa, com 

os direitos fundamentais, impondo-se, pois, o reconhecimento da pertinência e do 

cabimento da aplicação de princípios de fraternização às relações jurídicas e 

econômicas não apenas como motivo de mera liberalidade.  
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 Anunciada a responsabilidade social como verdadeiro dever jurídico da 

empresa inserida no regime de mercado responsável consagrado pelo capitalismo 

humanista, temos como certo que na seara econômica, mais particularmente em 

matéria de atividade econômica empresarial, a harmonização entre o regime 

capitalista e a fraternidade, implicam em atuação empresarial que sem deixar de ser 

lucrativa venha também a colaborar para a garantia de existência digna, conforme 

ditames da justiça social.  

 Enfoca-se, pois, a fraternidade como típica obrigação jurídica nas atividades 

econômicas, o que significa dizer que o lucro, quando corretamente destinado, 

contribui para reduzir desigualdades, resgatando dignidade a seres humanos hoje tidos 

como excluídos do processo produtivo e das cadeias de consumo massificadas, com o 

que se coloca o capital a serviço do homem e não o contrário. Assim o é, haja vista 

que é na dignidade da pessoa humana e no espírito fraterno, princípio constitucional 

que permeia a atividade econômica, que reside o limite para que o lucro não seja 

perseguido como um fim em si, mas, ao contrário, termine por ser atingido sem 

ignorar o respeito aos direitos humanos, compatibilizando-se assim, com o 

capitalismo humanista adotado na Carta Maior, contexto no qual, chegamos à análise 

da fraternização para a obtenção e distribuição do lucro.  

  

3.2 Fraternização para obtenção e distribuição do lucro 

 

 Falar em fraternização para a obtenção e distribuição do lucro implica falar 

antes em dignidade humana, aqui tida como atributo da pessoa, atributo que se dá tão 

somente pelo fato de existir a pessoa como tal, uma qualidade que traduz a 

necessidade de respeito, não somente por parte do Estado, mas também, por parte da 

sociedade, tudo, para garantir uma existência minimamente digna, de modo que, por 

isso, a esse respeito ensina Ingo Sarlet que: 

(...) temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 

distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 

comunhão com os demais seres humanos.
94
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 Com base na reflexão do autor retro citado é possível entender que não se 

pode abrir mão da ética que existe para guiar as ações do homem também em matéria 

de atividade empresarial lucrativa, regulando-se ainda critérios para a obtenção e 

distribuição do lucro.  

 Com relação ao lucro e sua fraternização, diversos são os exemplos que 

podemos citar ao longo da história, atinentes à sua função estimuladora, tal qual se 

viu com a descoberta de novas matérias primas a serem utilizadas no processo 

produtivo, a invenção de novas máquinas, o aprimoramento das técnicas de trabalho e 

manutenção de áreas de pesquisa cientifica.  

 A expectativa de obtenção de lucro, sem dúvidas, já representou um 

incentivo ao progresso dos meios de produção e implementação de novas técnicas de 

prestação de serviços. Também se fazia possível extrair do lucro uma função 

orientadora, que dizia respeito à análise do grau de saturação dos mercados ou à sua 

insatisfação. Explica-se: com o mercado saturado ou insatisfeito se mostrava 

pertinente orientar a produção em um novo rumo.  

 E a contrario sensu, a função orientadora do lucro também permitia avaliar 

uma eventual carência de determinado mercado e da mesma forma orientar o rumo da 

produção.  

 Já se viu também o lucro desempenhar função fiscal, vez que o Estado 

buscava e em certa medida ainda busca parte dos recursos de que necessita no lucro 

das empresas, vale dizer, junto à iniciativa privada, por meio de tributação.   

 E não se olvide de outra função atribuída ao lucro, qual seja, a capitalização, 

atinente à retenção de parte do lucro auferido no negócio para (re) investimento na 

própria empresa, mediante autofinanciamento.   

 A esse respeito, José Luiz de Almeida Nogueira Porto preleciona que: 

(...) o fato de assinalarmos que o lucro constitui a principal fonte de novos 

investimentos não significa que esse efeito seja sempre conveniente. 

Realmente, o investimento provoca a momentânea substituição da procura 

de bens de capital, a qual só depois de certo tempo acarreta, por sua vez, 

nova procura de bens de consumo. (...) Só na hipótese de subinvestimento, 

em que as poupanças sejam maiores do que as oportunidades de investir, a 

retenção dos lucros em poder das empresas pode ser realmente 

perniciosa.
95
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 Mas, as funções acima delimitadas, por óbvio, não são as únicas que podem 

ser atribuídas ao lucro na sociedade pós-moderna pautada no capitalismo e no 

consumo, eis que, em sede de capitalismo humanista, importante destacar o lucro 

fraterno que também atende ao interesse coletivo, distribuindo entre os cidadãos os 

resultados de um progresso, ainda que indiretamente, como, por exemplo, ocorre com 

a diminuição de horas de trabalho, aumento do poder de compra ou mesmo por meio 

de atuação pautada em compromisso com a sustentabilidade.  

 O que se afirma é que o lucro não pode ser um fim em si mesmo, sob pena de 

nada reverter para a coletividade e resultar no aumento da exclusão social, com o que 

se constata que, por óbvio, também as empresas privadas não podem olvidar dos 

objetivos constitucionais de construção de uma sociedade mais justa e solidária.  

 Tal concepção fraterna de lucro bem se coaduna com a previsão contida no 

artigo 3º., inciso I da Constituição Federal, atentando ainda para o fato de que a 

justiça social inegavelmente passou a interferir na atividade econômica nas relações 

jurídicas dela decorrentes, afigurando-se inerente o compromisso de dependência 

entre os indivíduos, impondo-se um pensar e um agir solidário possibilitando que 

todos possam atingir patamar de mínima dignidade.  

 Vê-se que a correta e responsável destinação do lucro pela atividade 

empresarial termina por auxiliar e trazer visíveis reflexos na melhor distribuição de 

renda, na melhor qualidade de vida e na melhor distribuição de carga tributária, 

compreendendo-se o tema em contexto de reversão de parte do resultado lucrativo do 

ente empresarial para a garantia dos direitos humanos, obviamente respeitados, o 

objeto social e a própria amplitude empresarial em cada nicho segmentado de 

mercado.  

 Por isso se entende como necessária a melhor distribuição de riquezas, 

gerando melhoria da qualidade de vida e possibilitando aos seres humanos vida digna 

e compatível com a regra matriz da ordem econômica que consagra a existência 

digna, enunciando expressamente os princípios da valorização do trabalho e da livre 

iniciativa.  
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 E não se argumente que as finalidades constitucionais da atividade 

econômica aparentemente se mostrariam incompatíveis com o lucro decorrente do 

sistema capitalista, posto que isto não ocorre, seja teoricamente, seja em termos 

práticos, havendo, sim, exemplos de perfeita compatibilização que não retiram 

eficiência e lucratividade do mercado como veremos mais adiante.  

 É, pois, com base nesses marcos teóricos do Capitalismo Humanista que se 

busca encontrar uma solução mais eficaz e equilibrada para compatibilizar o lucro 

com o sistema capitalista humano, por meio da fraternidade e da solidariedade quando 

da obtenção e da distribuição do lucro.  

 Não há dúvidas então de que existe uma contínua relação entre Economia e 

Direito, sem possibilidade de exclusão de uma realidade pela outra, a demandar, 

necessária comunicação entre as regras econômicas e jurídicas, ambas, voltadas à 

conformação do comportamento humano, também em ambiente de mercado.  

 Equilibram-se valores e princípios, de maneira que mesmo regulado, o 

mercado seja saudável e não asfixiado pelo jurídico, porém, sem olvidar que não se 

pode desconsiderar o ser humano que não pode ser visto como simples meio para a 

obtenção da eficiência econômica.  

 E para que bem se compreenda tal questão, se faz necessário entender de que 

maneira a responsabilidade social da empresa como dever jurídico tem sido encarada 

na ótica do Supremo Tribunal Federal.  

 Analisar-se-á, para tanto, as considerações lançadas pela Corte 

Constitucional quando do julgamento da Suspensão de Segurança no. 302 que tratava 

de temática afeta ao transporte interestadual gratuito para idosos.  

 Ver-se-á também, por ser relevante, a decisão do Supremo em matéria de 

constitucionalidade da imposição de meia-entrada em espetáculos, tema este abordado 

por ocasião do julgamento da ADI no. 1950.  
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3.3 Responsabilidade Social da Empresa como dever:  

A ótica do Supremo Tribunal Federal.  

 

 

 Como foi até aqui exposto, a produção de riquezas pela atividade econômica 

não pode ter a finalidade única de acumulação de recursos para a produção de um 

resultado positivo ou negativo, devendo o lucro, ao contrário, ser um instrumento para 

a concretização dos direitos humanos.  

 Por sua vez, a atividade empresarial, como organização econômica, 

claramente transcende à própria figura do empresário e pese embora não se ignore o 

fato de que o lucro é o fruto do capital, parece evidente que o mesmo não deve ser 

revertido tão somente para aqueles que exercem a atividade empresarial econômica, 

mas, também, em prol de todos, de forma fraterna, contribuindo para a redução das 

desigualdades e efetivo atingimento da buscada justiça social.  

 Direito e Economia possuem conhecidas e vistas intersecções que se integram 

e também conflitam, devendo ser encarados como aspectos de uma realidade unitária 

e historicamente condicionada, o que significa dizer, em outras palavras, não ser 

possível uma consideração isolada e de caráter autorreferencial.  

 A buscada otimização de resultados econômicos deve ser compreendida, pois, 

em análise conjunta com o paradigma da dignidade humana, vista esta última como 

princípio constitucional que ostenta sentido de proteção ao ser humano, suprindo-o de 

suas necessidades básicas, interessando aqui, sobretudo, a vertente das 

potencialidades materiais de concretização da dignidade humana, haja vista ser no 

ambiente de mercado que o ser humano retira os bens necessários à garantia de sua 

existência física.  

Interessante ponto de conflito entre pensamentos econômicos e jurídicos 

encerra a realização dos direitos fundamentais, leia-se, direitos humanos, em sua 

maior parte, e os limites da lucratividade, o que nos remete a uma leitura jurídica da 

economia, priorizando-se a melhor distribuição das riquezas geradas pela mesma, 

criando-se, pois, alicerces de uma democracia econômica que respeite e faça 

concretos os direitos humanos.  
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 Compreender então que a adequação do lucro ao sistema capitalista humanista 

adotado no Brasil está diretamente relacionada a destinação que se queira dar ao 

resultado financeiro positivo, passa, pela compreensão de como nossa Corte 

Constitucional está enfrentando o tema do embate entre o lucro e a efetivação dos 

direitos humanos.  

 Verificar-se-á, em termos práticos, que para a concretização dos direitos 

humanos diante da atividade empresarial, esta última dever ter a responsabilidade 

social imposta e vista como dever jurídico, não bastando a simples intenção ou 

provisão futura de reversão do lucro em prol da coletividade, exigindo-se sim, ao 

contrário, imediata aplicação em contexto de equilíbrio e efetivo freio dos interesses 

meramente individuais e muitas vezes especulativos da economia de mercado em sua 

concepção clássica.  

 A análise dos julgados paradigmas aqui eleitos nos permitirá também 

constatar que a adoção da Lei Universal da Fraternidade torna possível a efetivação 

dos direitos humanos, equilibrando regime capitalista e dignidade da pessoa humana, 

fazendo-se com que o capital esteja a serviço do homem e não o contrário.  

 A forma como se compreende a expressão “direitos humanos” está, nessa 

quadra de considerações, diretamente relacionada aos direitos que serão considerados 

inalienáveis e universais, devendo, pois, ser tratados como prioridades na absorção 

dos direitos coletivos.  

 Competividade, produtividade e integração no plano econômico, não podem 

significar fragmentação, marginalidade e exclusão no plano social, haja vista que as 

práticas socialmente responsáveis, aliadas à geração de lucro, são o resultado que 

deve ser buscado para se alcançar o desenvolvimento econômico e financeiro 

sustentável, atrelado à responsabilidade social, manifestada sob a forma de dever 

jurídico que consagra o lucro fraterno.  

 Tanto é assim que ensina Paula Tonani:  

As empresas do setor privado podem e devem ter como finalidade precípua 

o lucro, sob pena de perderem sua destinação e de verem violadas suas 

liberdades negativas. No entanto, o lucro deve ser aplicado em atividades 

que ajudem a melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. A obtenção 

do lucro não deve ser vista como um plus na atividade empresarial, mas 

sim, como seu objetivo. Isso porque, o resultado negativo – prejuízo – 

pode causar efeitos nefastos na sociedade. No entanto, a obtenção do lucro 

não pode se dar a qualquer preço, sob pena de se ferir os direitos humanos, 

em última instância, não atendendo a empresa sua função social. 
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 Pertinente, pois, invocar os exemplos jurisprudenciais de como, com enfoque 

constitucional de lucro fraterno se pode compatibilizar a atividade lucrativa com a 

justiça social e a existência digna.  

 

 

3.3.1 Julgamento da Suspensão de Segurança no. 3032 (transporte interestadual 

gratuito para idosos).  

 

  

 Para que se possa bem compreender a questão do idoso no Brasil, antes 

propriamente de enfocar o tema do embate entre o lucro e o capitalismo humanista 

sob a ótica da questão afeta ao transporte interestadual gratuito garantido aos idosos, 

importa dizer que se afigura fato notório aquele indicativo de que o envelhecimento 

da população está ocorrendo com maior velocidade nos países menos desenvolvidos, 

e que, consequentemente, têm menos tempo e condições do que os países mais 

desenvolvidos para construir infraestrutura e fazer frente a esta importante e 

significativa transição social.
97

  

 O aumento da expectativa de vida do brasileiro implica uma série de fatores 

que vão muito além da mera esfera individual, em que este ganho é considerado 

somente positivo: há impactos previdenciários - com a redução do valor da 

aposentadoria - por exemplo; a necessidade de um maior contingente de serviços a 

serem oferecidos a esta “nova” população, tais como médicos, estrutura hospitalar, 

transporte gratuito, moradia, emprego, etc.  

 Por isso explica Frank Schirrmacher que:  

O dilema consiste naturalmente no fato de que os idosos estão ficando não 

menos, e sim mais numerosos, estão destruindo o sistema e despertando 

medos primitivos que há décadas pareciam ter morrido. Não é só a 

aposentadoria financiada por contribuições, que nada mais é do que um 

casco de garrafa que nos foi roubado por uma dessas pessoas idosas.
98
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A expectativa de vida do brasileiro é de 74,6 anos, quase dez anos a mais que 

os 65 anos previstos quando da promulgação da Constituição Federal, em 1988. Isto, 

aliado à queda das taxas de natalidade, significa que cada vez mais a população 

brasileira envelhece, e o idoso passa a significar um tema de grande relevância, tanto 

para o Estado quanto para a sociedade.  

Em outras palavras, considera-se que hoje o idoso é um ator que não está mais 

ausente do conjunto de discursos produzidos, de modo que os países acabaram por 

incorporar em suas constituições, em graus diferenciados, dispositivos que favoreciam 

a população idosa.
99

  

Concretizando o escopo de tutela da dignidade da pessoa idoso, tal qual como 

anunciado no artigo 230 da Constituição Federal tivemos a edição do Estatuto do 

Idoso (Lei no. 10.741/03) a qual em seu artigo 10 prevê que: 

 “É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, 

o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis”.  

Determina-se, ainda, que esta liberdade compreende o direito de ir e vir, de 

opinião e expressão, crença e culto religioso, práticas de esportes e de diversões, 

participação na vida familiar, comunitária e política (nos termos da lei) e ainda 

faculdade de buscar auxílio, refúgio ou orientação.  

E não por acaso o Estatuto do Idoso menciona a liberdade, dando-lhe 

destaque, junto do respeito e da dignidade.  

Assim o é, pois, a capacidade de autodeterminação e a autonomia somente são 

asseguradas por meio do respeito à liberdade do idoso. Menciona-se, especialmente, a 

liberdade de ir e vir e permanecer nos logradouros públicos e comunitários (Inciso I 

do parágrafo 1º. do artigo 10), liberdade de opinião e expressão (Inciso II), de crença 

e de culto religioso (Inciso III).  
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Há também destaque para a prática de esportes e de diversões (Inciso IV), da 

participação na vida comunitária e familiar (Inciso V) da participação na vida política 

na forma da lei (Inciso VI) e ainda da faculdade de buscar refúgio, auxílio e 

orientação (Inciso VII).  

Postas tais considerações introdutórias afetas ao tema do idoso, podemos 

agora enfrentar o caso paradigma anunciado.  

Nele, sob a relatoria de Gilmar Mendes, em sede de julgamento proferido por 

Tribunal Pleno, em data de 17/02/2010, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

importante questão que corrobora a perspectiva do lucro fraterno sob a ótica da 

doutrina humanista de Direito Econômico no Brasil.  

 Falamos aqui ao julgamento do Agravo Regimental em Suspensão de 

Segurança (Suspensão de Segurança no. 3052 - Distrito Federal) figurando como 

agravante a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de 

Passageiros - ABRATI e como agravada a Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT.  

 Em debate, o alcance da previsão constitucional contida no artigo 230 da 

nossa Carta Maior, posto em análise o dispositivo em consonância com as previsões 

legais contidas no Estatuto do Idoso (Lei no. 10.741/2003).  

 De início, em sede de decisão de caráter liminar, o Supremo Tribunal Federal 

havia deferido pleito de suspensão deduzido pela ANTT a qual guerreava o 

restabelecimento de decisão originária que desobrigava as associadas da ABRATI de 

implementarem benefícios relativos ao transporte de idosos, nos termos indicados no 

artigo 40 da Lei no. 10.741/2003.  

 As referidas associadas pleiteavam a não obrigatoriedade de realizar o 

transporte interestadual de passageiros idosos, até que houvesse a efetiva 

regulamentação do artigo 40, incisos I e II do Estatuto do Idoso, perseguindo ainda 

que tanto a União Federal quanto a ANTT se abstivessem de quaisquer atos tendentes 

a punir as associadas da ABRATI em razão de suposto descumprimento aos 

comandos do Decreto no. 5.934/2006 e à Resolução ANTT no. 1.692/2006.  
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 Apenas para que se tenha aqui um breve relato do histórico processual da lide, 

vale dizer que ratificada medida liminar obtida em sede de Mandado de Segurança 

(depois de provido Agravo Regimental) manejado junto à Corte Especial do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região surgiu, em consequência, o pleito de Suspensão de 

Segurança de interesse da ANTT, suscitando a competência do Supremo Tribunal 

Federal porquanto a matéria discutida nas vias ordinárias, em verdade, tratava, em 

última análise, da constitucionalidade e da legalidade do benefício instituído pelo 

Estatuo do Idoso em matéria de transporte interestadual de idosos.  

 O choque estabelecido entre o direito assegurado aos idosos com renda até 

dois salários mínimos e o pretendido favorecimento aos interesses econômicos das 

empresas transportadoras voltadas ao transporte rodoviário interestadual de 

passageiros era colocado ao Supremo Tribunal Federal sob a perspectiva da violação 

aos valores da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, destacando-se ainda, 

em especial, o princípio do amparo aos idosos, tal qual consagrado no artigo 230 da 

Constituição da República.  

 E muito mais do que um jogo de palavras que traziam debate afeto às questões 

meramente processuais ou mesmo regimentais, fato é que restou reconhecido o 

caráter constitucional da controvérsia instaurada, passando-se então a aferir da 

constitucionalidade da previsão contida no artigo 40 do Estatuto do Idoso, norma esta 

que previa a reserva de duas vagas gratuitas, por veículo, para idosos com renda igual 

ou inferior a dois salários mínimos, nos termos de regulamento.  

 Havia ainda previsão no sentido de que teríamos desconto de 50%, no 

mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excedessem as vagas gratuitas e 

que comprovassem ainda renda igual ou inferior a dois salários mínimos.  

 Cabia então resolver o impasse, ante o argumento da ABRATI que invocava 

em seu favor a necessária manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, o qual estaria violado se fossem suas associadas obrigadas ao cumprimento 

da regra, lançada sob a premissa do dever imposto ao Estado de amparar o idoso 

economicamente hipossuficiente.  
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 A concretização de direitos fundamentais poderia retirar lucratividade das 

empesas, afetando o setor como um todo?  

 Em outras palavras, seria constitucional que, sem fonte de custeio de natureza 

assistencial pudessem as empresas permissionárias de transporte interestadual serem 

obrigadas a implementar benefício previsto no Estatuto do Idoso?  

 Em seu voto condutor, Gilmar Mendes principia afirmando ser inegável que o 

artigo 230 da Constituição Federal dispõe sobre o amparo ao idoso, o que terminava 

por atrair o tem para o âmbito constitucional.  

Nem mesmo a restrição verificada no parágrafo segundo do aludido 

dispositivo teria força jurídica capaz de inviabilizar a análise da Suspensão de 

Segurança, ante a controvérsia que trazia à tona necessidade de interpretação e 

harmonização de dispositivos constitucionais, quais sejam, o artigo 175 em 

combinação com o artigo 37, XXI da Constituição Federal, sem olvidar do artigo 195, 

parágrafo quinto da Carta Magna.  

 Relevante anotar que, antes de propriamente analisar o mérito, Gilmar Mendes 

observa que a questão afeta à fonte de custeio não seria óbice ao enfrentamento da 

Suspensão de Segurança, transcrevendo-se, por ser pertinente, o raciocínio levado a 

efeito: 

No que se refere à fonte de custeio relativa ao item “c”, ao argumento de 

quebra de equilíbrio econômico-financeiro no item “d”, e, a proibição de 

aumento tarifário para compensar a perda financeira da “conta-idoso” no 

item “e”, todos constantes do relatório deste agravo, são matérias que estão 

em discussão nos autos principais, não cabendo, em sede de suspensão, 

aprofundar-se em matéria de mérito, conforme já assentado na 

jurisprudência desta Corte: SS-AgR 1.918, Rel. Maurício Corrêa, DJ 

10.4.2004. 
100 

 

 A eficácia plena, portanto, a aplicabilidade imediata, do direito dos idosos ao 

transporte gratuito, na dicção do Relator, indicava comando normativo que não 

dependia da necessidade de criação de qualquer outra norma.  
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Considerou-se que a gratuidade do transporte coletivo representava uma 

condição mínima de mobilidade, a favorecer a participação dos idosos na 

comunidade, viabilizando ainda, sob outro prisma, a concretização da dignidade e do 

bem-estar desses idosos beneficiados, cabendo aos prestadores de serviço público de 

transporte a atuação sob regras fixadas pelo Poder Público, em obediência, por óbvio, 

ao princípio da juridicidade, o qual, estampando o direito dos idosos ao transporte 

coletivo gratuito, lançava preceito cogente aos prestadores de serviço.  

A invocação de prejuízo ao lucro, bem assim argumentos da ABRATI no 

sentido de que não se poderia exercitar o direito em questão sem que se tivesse 

(contratualmente) entre o ente delegante e a empresa delegada uma forma de assunção 

dos ônus financeiros pelo ente público, foram afastados pelo Supremo Tribunal 

Federal.  

Ocorre que a assunção do ônus financeiro decorrente da garantia 

constitucional não era questão a ser resolvida no âmbito do debate em torno da 

inconstitucionalidade da norma, relegando-se para o caso concreto e para vias 

ordinárias as possíveis discussões afetas ao respeito à garantia de equilíbrio 

contratual.  

A invocação de direito adquirido foi igualmente afastada pelo voto condutor 

do Relator, argumentando-se, nesse particular, que não havia falar-se em direito 

adquirido que pudesse se contrapor aos direitos previstos constitucionalmente, de 

maneira que, mesmo em contratos de concessão ou permissão assinados antes da 

promulgação da Constituição de 1988 deveriam ter prevalência e eficácia os direitos 

assegurados aos idosos.  

Em razão desta decisão do Supremo Tribunal Federal, à exceção de um único 

voto contrário, as empresas de ônibus interestaduais passaram a ter de reservar duas 

vagas gratuitas por ônibus para idosos com renda igual ou inferior a dois salários 

mínimos e oferecer desconto de 50% no preço das passagens para os demais idosos 

que excederem as vagas gratuitas.  

Afirmava-se assim, o fundamento constitucional da dignidade da pessoa 

humana, garantindo-se a realização de direitos humanos por uma via de leitura 

jurídica da economia, afastando-se interesses egoísticos que implicam em acumulação 

injusta e não fraterna de riqueza, posto que desconforme ao imperioso respeito da 

satisfação das necessidades materiais de existência digna do ser humano.  
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3.3.2 Julgamento da ADI no. 1.950 (questão afeta à constitucionalidade da meia-

entrada)  

 

 O suprimento das necessidades básicas do ser humano abarca, como visto, 

não apenas a liberdade, em suas variadas manifestações (pensamento, associação, 

crença, etc.), bem como a autonomia individual, a participação político-democrática, a 

integridade física e moral, não se resumindo então às prestações de educação e saúde.   

 Há também a vertente de tutela da dignidade que se volta à determinação 

lançada ao Estado no sentido da adoção de providências tendentes a garantir o efetivo 

exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto, tal qual anunciado pelo teor 

redacional dos artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217, parágrafo terceiro, todos, da 

Constituição.  

 Tais assertivas nos remetem, neste ponto, à análise de outro julgado 

paradigma do Supremo Tribunal Federal em matéria de humanização e fraternização 

do lucro sob a ótica da regulação jurídica do mercado, em última análise, sob o viés 

do capitalismo humanista.  

 O julgamento da ADI no. 1.950, na qual figurava como requerente a 

Confederação Nacional do Comércio - CNC e como requeridos o Governador do 

Estado de São Paulo e Assembleia Legislativa de São Paulo, trouxe um importante 

marco de concretização dos direitos humanos em face do sistema capitalista.  

 Garantiu-se meia-entrada aos estudantes regularmente matriculados em 

estabelecimentos de ensino, ingresso este válido para casas de diversão, esporte, 

cultura e lazer.  

 Ao reconhecer-se a competência concorrente entre União, Estados-membros 

e o Distrito Federal para legislar sobre Direito Econômico, o Supremo Tribunal 

Federal, em voto condutor de Eros Grau (03/11/2005) decidiu considerando valores 

humanos em contraponto do primado da maximização do lucro e da acumulação de 

riqueza econômica.  
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 Os contrastes já antes narrados nas linhas acima entre eficiência econômica e 

equidade, indicou aqui a prevalência dos direitos fundamentais com o que se respeitou 

a democracia econômica atenta, em última análise aos direitos fundamentais, 

mostrando-se então pertinente, investigarmos as razões do voto de Eros Grau que 

buscaram sopesar a livre iniciativa com a legítima e possível intervenção do Estado na 

economia.  

 Particularmente quanto à Ação Direta de Inconstitucionalidade ora em foco, 

necessário observar que a Confederação Nacional do Comércio - CNC ajuizara seu 

pleito com requerimento de medida cautelar, pugnando pela declaração de 

inconstitucionalidade do artigo 1º. da Lei no. 7844/92 do Estado de São Paulo.  

 O referido dispositivo legal garantia aos estudantes regularmente 

matriculados em estabelecimentos de ensino de primeiro, segundo e terceiro graus 

existentes no Estado de São Paulo, o pagamento de meia-entrada do valor 

efetivamente cobrado para o ingresso em casas de diversão, de espetáculos teatrais, 

musicais e circenses, bem como em casas de exibição cinematográficas, praças 

esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer do Estado de São Paulo.  

 O argumento da requerente era de colisão do dispositivo da Lei Estadual com 

o teor dos artigos 170 e 174 da Constituição Federal, mostrando-se indevida a 

intervenção do Estado-membro no domínio econômico, justificando-se, apenas, em 

casos excepcionais, a intervenção da União na economia, veiculando-se também, 

portanto, alegação de inconstitucionalidade formal.  

 Assim posta a lide, cabível, de início, a indagação acerca de como seria 

possível atingir-se a difícil compatibilização entre desenvolvimento econômico 

pautado no lucro e inclusão social que respeita e se coaduna com os direitos humanos.  

Ainda que muitos não encontrem resposta satisfatória à indagação retro 

formulada, fato é que, seja como objetivo da República, seja como política pública ou 

mesmo como direito fundamental, não se pode perder de vista a advertência ainda 

atual de Orlando Gomes no sentido de que o instituto jurídico ou econômico somente 

adquire respaldo em condições reais da sociedade destinatária da norma.  
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Por isto o autor citado advertia que:  

 
A análise do desenvolvimento econômico não deve se satisfazer com a de 

suas condições técnicas. É necessário investigar as condições 

socioculturais, para abarcar o fenômeno em toda sua complexidade.
101

  

 

Com tal premissa, desde logo, vê-se que o voto de Eros Grau rechaça a 

argumentação em torno de suposta inconstitucionalidade formal, reconhecendo, ao 

contrário, que não apenas a União Federal poderia atuar sobre o domínio econômico.  

O artigo 24, inciso I da Constituição Federal garantia aos Estados e ao Distrito 

Federal competência concorrente para legislar sobre Direito Econômico, sendo certo 

que também os Municípios o poderiam fazer, quando legislando acerca de assuntos de 

interesse local (artigo 30, inciso I CF).  

As ponderações feitas no voto nos indicam ser incorreta a comum ideia de 

ligação entre as ideias de subsidiariedade e desenvolvimento no Brasil, posto que a 

ordem econômica disciplinada na Constituição de 1988 não consagrou a 

subsidiariedade como princípio.  

O processo de desenvolvimento previsto é de caráter centralizado e estabelece 

competências próprias para o Estado e para cada um dos entes, sem falar nas aludidas 

competências concorrentes, além de regulamentação específica para a iniciativa 

privada.  

Vislumbra-se resultado de coordenação econômica que pese embora a 

inexistência de planificação, exigência da matriz capitalista, não deixa de atribuir 

responsabilidade típica ao Estado no tocante à realização de políticas públicas, 

principalmente sociais, com competência estatal própria e direta para gerir o processo 

de desenvolvimento.  

Nota-se, portanto, que o princípio da subsidiariedade equivocadamente 

invocado em desprestígio do Estado Social e Democrático de Direito e de seu 

regramento, está no cerne da ideia de desestatização e de valorização da autonomia 

em detrimento das coletividades, com clara descrença da solidariedade.  
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Contudo, impossível defender a existência de um desenvolvimento econômico 

em si mesmo considerado, como que isolado da perspectiva humanista e solidária, 

devendo o desenvolvimento ser considerado como verdadeiro princípio 

constitucional, tal qual previsto no artigo 3º., inciso II da Constituição de 1988, 

porém, compondo um regime que caracteriza o modelo econômico que consagra um 

Estado de bem-estar social no plano jurídico-normativo, com inafastável respeito aos 

direitos fundamentais e aos direitos sociais.  

Neste contexto é que se encaixa a noção de não retrocesso que é ínsita aos 

direitos fundamentais genericamente considerados, o que permite a transposição da 

teoria também para os direitos ditos sociais.  

Em nossa realidade social, como de resto, na realidade social latino-americana, 

elementos de análise acadêmica interdisciplinar levam em consideração aspectos 

sociais, econômicos e culturais e apontam no sentido da significativa ausência de 

efetividade dos respectivos projetos sociais constitucionais para a maioria das 

populações latinas.  

Sabidamente falamos de comunidades marcadas por níveis importantes de 

desigualdade e exclusão social, o que, não obstante a globalização econômica e sua 

geração de riquezas, ainda segue sendo um elemento caracterizador de uma face 

comum negativa de efetividade dos direitos fundamentais.  

Observe-se que a proibição de retrocesso em matéria de direitos sociais, a 

despeito de não ter sido expressamente agasalhada por nenhuma das constituições 

latino-americanas, representa hoje, ainda que não necessariamente sob o mesmo 

rótulo, uma categoria reconhecida e em processo de crescente difusão e elaboração 

doutrinária e jurisprudencial em várias ordens jurídicas, inclusive, em função da sua 

consagração no âmbito do Direito Internacional dos direitos humanos.  

Tais ideias se coadunam com o equívoco da afirmação da subsidiariedade do 

Estado como princípio, tema novamente bem explorado por Emerson Gabardo em 

palestra proferida quando de painel no Seminário Gestão Pública dos Entes 

Federativos: Desafios Jurídicos de Inovação e Desenvolvimento.  
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Vide a respeito:  

(...) No Brasil o Estado tem que ser protagonista, por isso o princípio da 

subsidiariedade é um mito. Nós temos que abandonar essa ideia e assumir 

que o Estado é protagonista. Então, nós vamos questionar: como? Quais 

são os problemas do Estado? Se o Estado tem problemas, a solução não é 

afastar ele das questões, mas sim procurar resolver os problemas 

efetivamente, acabando com esses mitos (...).
102

  

 

E se a riqueza é o caminho para retirar as pessoas da pobreza, e mais, se 

riqueza se produz com atividade econômica ética e racional, o Estado Social, ainda 

que um tanto quanto remodelado, porém, aqui revalorizado, se apresenta como ponto 

de equilíbrio e organização para um capitalismo racional e humano que concilie 

desenvolvimento e valorização do ser humano.  

E a esta altura se faz referência à análise feita por Eros Grau no campo da 

alegada inconstitucionalidade material, também sob esta ótica, improcedente, a 

pretensão da autora que guerreava a meia-entrada.  

 Consagrou-se aqui a definição de que o mercado é uma instituição 

subordinada ao Direito, vale dizer, uma instituição que nasce graças a determinadas 

reformas institucionais, operando com fundamento em normas jurídicas que o 

regulam e por óbvio, também o limitam.  

 A ideia de local artificial conforma, portanto, o mercado não somente à 

efetiva ação do Estado, como também aos escopos de preocupação fraterna com o 

outro, via princípio constitucional da solidariedade, devendo haver respeito à norma 

constitucional limitava de direitos, notadamente, quando o fim perseguido é a 

promoção da melhora das condições de vida de todos.  

 Observe-se que movido unicamente por interesses egoísticos, o mercado 

somente se volta ao conceito de liberdade econômica, sendo certo, contudo, que o 

conteúdo da expressão livre iniciativa, na concepção do voto condutor, se mostra bem 

mais amplo do que essa limitada e não única faceta de perfil.  
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 De fato, a liberdade preconizada pela ordem econômica consagrada na 

Constituição brasileira não se mede apenas pela atuação empresarial lucrativa, mas 

também se faz possível aferir pelo trabalho, tido o valor social como fundamento da 

República.  

 A preservação do interesse coletivo foi outro ponto de destaque no voto em 

foco, o que se afirma na medida em que textualmente menciona Eros Grau que:  

A superação da oposição entre os desígnios do lucro e de acumulação de 

riqueza da empresa e o direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, 

como meio complementar a formação dos estudantes, não apresenta 

maiores dificuldades. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido 

formulado nesta ação direta.
103

  
 

 A existência de votos vencidos (Marco Aurélio Mello e Cezar Peluso) os 

quais consideravam descabida a intervenção estatal, atingindo contratos e transferindo 

o ônus econômico para aqueles que não gozavam do benefício, considerava 

desvantagem excessiva imposta àqueles agentes atuantes nesse mercado específico de 

espetáculos.  

 Contudo, não obstante tal posicionamento minoritário, mais adiante, o 

argumento em torno do ônus excessivo e sem contrapartida que estaria sendo imposto 

aos agentes econômicos cai por terra quando se verifica que ao proferir seu voto, 

Carlos Ayres Britto faz menção à função social da propriedade, de modo que bens e 

valores culturais, mesmo economicamente explorados teriam de cumprir uma função 

social, aqui melhor nominada de responsabilidade social impositiva.  

 A decisão paradigma ora analisada, conclui, no sentido de que o direito ao 

acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, se mostram meios de complemento da 

formação dos estudantes, de maneira que, vemos aqui, outro exemplo claro de solução 

de conflitos entre a dignidade humana e a lógica econômica no qual prevaleceu a 

concretização dos direitos fundamentais, permeados pela impositiva redistribuição de 

riqueza e atuação socialmente responsável da empresa, como dever jurídico 

impositivo, eis que subordinados os interesses da ordem econômica brasileira aos 

valores da pessoa humana, encarada a Economia e o resultado lucrativo como meio 

para atendimento das necessidades humanas.  
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CONCLUSÃO 

 

  Ao longo da história, os direitos humanos se transformaram, acompanhando 

a mutabilidade social, econômica e jurídica, saltando aos olhos, com tal premissa, o 

caráter utópico dos direitos humanos, os quais se projetam no sentido de um contínuo 

avanço na proteção da dignidade da pessoa humana, para além das barreiras, 

diferenças e poderes estabelecidos. 

 Sem embargo, diante das conquistas e esforços compreendidos, também, na 

complementariedade dos sistemas universais, regionais e estatais voltados para a 

preservação dos direitos humanos, convém afirmar, que, atualmente, o valor da 

dignidade da pessoa humana é compartilhado por diferentes atores sociais do cenário 

global, de sorte que, por mais que existam diferenças entre Estados ou regiões, o ser 

humano em si, compartilha de uma natureza entendida como indivisível.  

  Ainda, a partir desse valor/base, em tese, compartilhado pela humanidade e 

que traz à tona o caráter histórico dos direitos humanos, novos valores, de tempos em 

tempos, são reconhecidos como importantes, dando lugar a novas construções 

jurídicas que ampliam a proteção humana e limitam o poder. 

   Eis aqui o referido fenômeno de ampliação dos direitos humanos se dá por 

intermédio da dinamogenesis do direito que expressa o nascimento e desenvolvimento 

dinâmico dos direitos ao longo da história. 

    Renova-se a esta altura, sob o prisma dos direitos humanos, a questão 

sempre controversa de como seria possível compatibilizar eficiência na produção 

industrial e necessário prevalecimento do humanismo como norma jurídica interna e 

internacional.  

     Inegável nos dias atuais que o Direito ostenta como finalidade o bem de 

todos, encerrando, então, um instrumento para atingir o fim humanista, condensando 

o capitalismo, em sua origem, individualista e hedonista, com um estado de 

consciência e de fraternidade em favor de todos, minimizando-se, o quanto for 

possível, os efeitos nefastos e desumanos da exclusão social e econômica.  
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 Buscou-se destacar no decorrer do trabalho que o aumento do poder de 

interferência da empresa em contexto de economia de mercados globalizados, não 

pode ignorar a necessária responsabilidade social do ente empresarial como 

verdadeiro dever jurídico e não como mera faculdade ou pura e simples contrapartida 

à incentivos tributários eventualmente concedidos pelo Estado, impondo-se, nessa 

quadra de considerações, o respeito à efetividade dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais já consagrados e protegidos.  

 É neste contexto que o papel da empresa em matéria de atuação ética e 

dotada de responsabilidade social encarada como dever jurídico - e que decorre do 

modelo de capitalismo humanista consagrado pela fraternidade como categoria 

constitucional - se faz relevante e objeto de estudo.  

 E conquanto possa ainda parecer difícil concluir aquilo que apenas se inicia 

em termos de atuação empresarial ética, sustentável e de obtenção e distribuição de 

lucro humanizado, o certo é que o humanismo antropofilíaco e culturalista traz como 

proposta a economia humanista de mercado, consagrando, simultaneamente, de forma 

viável e não utópica, propriedade funcionalizada socialmente e objetivo inafastável de 

fraternidade que impõe o dever jurídico de satisfatividade dos direitos humanos em 

todas as suas dimensões.  

 Tal linha de pensamento se coaduna com o Direito Econômico brasileiro,  

pautado pela opção capitalista brasileira.  

 Porém, atente-se para o fato de que não se fala de um capitalismo liberal, 

tampouco dirigido, mas sim, de um capitalismo humanista.  

 Tal classificação parte do pressuposto de garantir a todos existência digna 

conforme os ditames da justiça social.  

  Por isso, indispensável abordar as dimensões dos direitos fundamentais no 

seu aspecto histórico-jurídico, sua identificação no plano econômico e a concretização 

desses direitos.  

 Evidente, portanto, que a produção de riquezas pela atividade econômica não 

pode ter a finalidade única de acumulação de recursos para a produção de um 

resultado positivo ou negativo, devendo o lucro, ao contrário, ser um instrumento para 

a concretização dos direitos humanos.  
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 A forma como se compreende a expressão “Direitos Humanos” está, nessa 

quadra de considerações, diretamente relacionada aos direitos que serão considerados 

inalienáveis e universais, devendo, pois, ser tratados como prioridades na absorção 

dos direitos coletivos.  

 Competividade, produtividade e integração no plano econômico, não podem 

significar fragmentação, marginalidade e exclusão no plano social, haja vista que as 

práticas socialmente responsáveis, aliadas à geração de lucro, são o resultado que 

deve ser buscado para se alcançar o desenvolvimento econômico e financeiro 

sustentável, atrelado à responsabilidade social, manifestada sob a forma de dever 

jurídico que consagra o lucro fraterno.  

   Bom que se ressalte, destarte, que a opção pelo capitalismo humanista não 

sinaliza com a supressão de direitos fundamentais ou a prevalência de um sobre o 

outro, mas, ao contrário, propõe a condensação dos direitos humanos de primeira, 

segunda e terceira geração/dimensão, agrupados em cadeia de adensamento para 

outorgar à população sua satisfatividade, proporcionando a justiça social.  

   Essa é a conformação constitucional capitalista brasileira de um direito 

econômico finalístico que pretende garantir em favor de todos nós, seres humanos, 

uma existência digna conforme os ditames da justiça social.  

   Com estas premissas, já em muito conclusivas, cabe enfatizar que o tema da 

fraternização do lucro e da atuação sustentável da empresa concerne a todos e 

delimita-lo não pode ser mera estratégia, mas, ao contrário deve sim ser meta 

institucional de um ente responsável e integrado à seu tempo e aos objetivos da 

República.  

 É claro que não se pretende aqui com a adoção de tal pensamento 

romanticamente retirar-se força do mercado interno impondo-lhe restrições que 

inviabilizem a atividade ou que a façam perder competividade em relação aos 

concorrentes globalizados.  
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 O que se defende é que a empresa dotada de responsabilidade social como 

dever jurídico e não como mera faculdade, pode sim, aliada ao Estado Social 

revitalizado, desempenhar um papel importante, ainda que não único, na construção 

de uma nova consciência e coerência de atuação corporativa, legitimando uma 

esperança prometida no constitucionalismo histórico, no sentido de esperar-se por 

algo de bom e frutífero que venha a reduzir desigualdades e exclusões geradas pelo 

clássico capitalismo.  

 E que venha também a servir tal pensar, também, para a construção de uma 

sociedade menos desigual e mais fraterna, tornando-se hígida, legítima e relevante a 

busca pelo lucro, sem olvidar do respeito e da efetivação dos direitos humanos.  

 Conforme exposto no decorrer deste trabalho, modernamente, nem o 

liberalismo, nem o totalitarismo econômico parecem ter prevalecido. A própria União 

Europeia, no Tratado de Lisboa (2007), se autoproclamou economia social de 

mercado, que admite a intervenção não conceitual e estrutural, mas a necessária e 

conjuntural na economia de mercado.  

  Vê-se, pois, que tendo por base a historicidade dos direitos humanos, cabe 

afirmar que se as responsabilidades econômica, social e ambiental pertencem 

respectivamente às conquistas de primeira, segunda e terceira gerações de direitos 

humanos, a responsabilidade social (ético-sustentável) como dever jurídico que faz 

parte de uma etapa em curso da saga dos direitos humanos no decorrer do tempo.   

      E que não se considere ser impossível a travessia, eis que, em matéria de 

travessia sempre devemos ter esperança, o que nos remete à lapidar frase, por muitos 

atribuída ao poeta Fernando Pessoa, mas, que, em verdade, é do Professor de 

literatura e escritor Fernando Teixeira Andrade (1946-2008, In, O Medo, maior 

gigante da Alma, s/e e s/d), frase esta, com a qual aqui se encerra o trabalho:  

    “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a 

forma do corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos 

lugares. É o tempo da travessia: e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para 

sempre, à margem de nós mesmos”.  
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