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BREVES ANOTAÇõES AO RESPEITO DA FUNÇÃO SOCIAL 
DA EMPRÊSA EM FACE DA CONSTITUiÇÃO DO BRASIL 

PROF. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO 

a) Introdução 

Não se pode: examina r a Constituição do Brasil. promulgada em 24 de 
janeiro de: 1967. sem a consideração preliminar da importãncia do conceito 
de constituição para, ao depois, enquadrar o seu processo de elaboração, 
dentro da realidade brasileira. 

"A Constitution - ensina Watson - in a primary sense, is 
the source af a "Statu tory Law" . but in a more comprehensive sense: 
it is a wfitteo instrument which prescribes the powers and limitations 
separate the (unctions. and defines the authority a f a each branch 
a f the government. lt is the basic a r organic law af sovereingty. 
whic h. is unchangcable except in such rnanner as i t prescribes. and 
is the sourCe: Eram which is derived the aut hority to e:nact. construe, 
administ>er and enforce laws". 
(The Constitution of The United States - vol. I - pág . 107). 

Assim, a Constituição é um ve rdadeiro " pacto fundamental", como já 

lembrava Ruy Barbosa, definindo o seu contelido tõda a estrutura da socie· 
dade política e fixando os d ireitos e obrigações dos indivíduos e grupos que 
a compõem, 

O douto FRANCISCO CAMPOS. com precisão e experiência. adverte que 
a Constitu ição é um instrumen to politico e a sua inte rp retação deve se r li
bera l , No mesmo S'entido é a lição de BLACK. 'verbis: 

" A Constitution is oot to be inte rprcted on narrow or technica l 
p rincipies. but Iiberally and on broad general !ines. in order that it 

may accomplish the obiects of its estab!ishement and carry O\lt the 
great principies af government". 

(Interpretation af Laws _ 2~ ed, - pág , 17). 

deniseoa
Caixa de texto

deniseoa
Caixa de texto



ANOTAÇOES AO RESPEITO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPnr:SA 343 

Assim, dominando todos os cidadãos, a Constituição estabelece as 
grandes linhas da organização fundamental da sociedade política, estabe le
cendo com relação ao Estado. Iimite~ objetivos de atuação e especificando as 
suas relações com os individuas e grupos. 

A Constituição do Brasil di mana de um longo processo de instabilidade 
instituciona l . O próprio presidente da República. ao apresentar aos membros 
do Congresso Nacional, o projeto de Constituição, foi taxativo ao afirma r, 
littcds: 

.. A continuidade da obra revolucionária d'everá (icar assegurada 
por uma nova Constituição que a par da unidade e harmonia, repr.e
sente os principias e ideais que a in spiraram". 

Dessa forma. a Constituição de 1967, é: mais o resultado de uma incor
poração de medidas legislativas , adotadas pelos Atos Institucionais e Com
plementares, no curso do governo constituído sob a égide do movimento de 
março de 1964. do Que uma nova formulação constitucional, capaz de facultar 
uma mudança radical dos principios políticos- juridicos que informam a rea
lidade brasileira. 

Seria 10nRo examina r tõdas as implicações causadas pelo processo de 
elaboração constitucional. Aliás, HEINRICH H ERRFA H RDT. no seu livro "Re
voludón y Ciênda Del Derecho", estuda exaustivamente a matéria . ressal
tando, com acuidade, as vinculações do "poder revoludnário". dentro do Es
tado, particu larment>e, sob o aspecto da criação do Direito. 

Parece-me exato situar o espirito da Constituição de 1967, dentro do da 
Constituição de 1946, por isso que a tônica da normalização democrática foi 
a mesma. S certo que o modus faciendi envolveu circunstâncias outras. En
tretanto, entre as duas , sa lvo rarissi mas exceções, as alterações são mais de 
forma que de fundo. 

Uma das caracR!:rísticas principais da Constituição de 1967 é o fortale
cimento do Poder Executivo, que teve ampl iada a sua ação de forma a trans_ 
parecer um primado objetivo dêste sõbre os demais podéres. T al tendência 
- a do fortalecimento do Poder Executivo _ é sensível no Estado Moderno. 
No caso bras.ilf:iro, é evidente a preocupação de dota r o Executivo de instru
mentos mais eficazes para conduzir a politica nacional . Encontramos. nesse 
sentido. vários disposi tivos. valendo ressaltar o caso do artigo 58, em que o 
Presidenf1e da República é autorizado a expedir decretos com (ôrça de lei, 
intervindo, abertamente. na seara legislativa. 
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Em realidade, todo o esqueleto da nossa Constituição, franqueia o en
tendimento de que os seus autores tiveram a preocupação de preservar, a todo 
custo, OS principias do movimento de março. sendo o rohustecime:nío do Poder 
Executivo. simples reflexo dessa preocupação. No plano das ideias políticas. 
ela evidencia. tão somente, um passo a mais dentro do néo-capitalismo. 

b ) A função da emprêaa 

A cmprésa é um termômetro da estrutura da sociedade. po r isso que 
guarda cam ela uma unidade: sociológica visível. 

Em outro trabalho, deixamos claro que a empre!'i3 não pode mais ser 
considerada uma unidade econômica que visa ao lucro . Ela é, sobretudo, uma 
unidade de produção destinada a fornecer bens ou serviços para a sociedade. 

Ela serve, tambêm, e principalmente. como instrumento de intcÇ\ração humana 
permitindo ao homem "encontrar no próprio processo produtivo, o estimulo 
para o desenvoivimento daque les elementos que o especificam como homem. 
isto ê . a inteliqência e a liberdade. A empresa deve oferecer condições para 
Os homens pensarem e decidirem juntos. S o que chamamos a empresa co~ 
munitâria". (Pe. Fernando Bertos Avila _ Solidarismo - pág. 223). 

Nesta perspectiva de humanização da empresa, todos os que a integram 
devem participar na gestão e nos lucros. mas devem de ser, acima de tudo. 
co~prop rietários. e, portanto, inttressados na gestão e nos lucros. 

Dois princípios parecem~me essenciais neste setor: a inteÇjração do 
homem na empresa e a integração da empresa na SOCiedade. 

o primeiro representa o reconhecimento da diqnidade da pessoa humana 
que não pode ser desprezada no meio em que está inserida. Assim. deve 
participar na vida da empresa em todos os níveis, sem discriminação de 
privilégios, 

O sequndo, expressa os serviços que a emprêsa deve fi comunidade, 
normalmente carente de certos bens ou serviços . Nas áreas sllb-des<!nvol~ 

vidas, especialmente, a empresa não pode marginalizar-se do processo de in
tegração para o desenvolvimento. 

De tudo o Que ficou escrito, se dessume que a função social da emprêsa 
e indispensável á sua ca racterização como instrumento de circulação e dis
tribuição de riquezas, e a sua organização comunitaria é a mais perfeita 
realização da democracia empresarial levada ás ultimas conseqüências, 

deniseoa
Caixa de texto

deniseoa
Caixa de texto



ANOTAÇõES AO RE SPE ITO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRJl:SA H5 

c) A ordem econômica e aocial 

Parece· nos claro - e creio que é ponto de aceitação unalllme -- que 
o Estado deve intervir na ordem econômica. O que se discute são os limites 
de tal intervenção. 

A "MATER ET MAGIST RA" estabeleceu que "onde é nula ou deH· 
cien te a devida intervenção do Estado no setor econômico. as nações caem 
ràpidamen~ em irreparáveis desordens e oS mais poderosos. como o joio 
entre o trigo. que medra em todo tempo e lugar. abusa m. indigna c inescru· 
pu losamen te. da miséria dos demais. em benclicio prôprio". 

Assi m. a intervenção do Estado na ordem econômica surge como o 
simbolo de uma orientação político· juridica adequada à realidade de nossos 
dias. E é na Constituição que tal orientação deve ser consagrada, (d. 
Pontes de Miranda - Comentários à Constituição de 1946 -- I? volume -
página 420). 

Em face da Constituição brasileira. o proble ma adquire maior relévo, 
em virtude do seu aspecto normativo. deixando à lei complementar. ampla 
mobi lidade. 

Invocando os escólios de Pontes de Miranda . estamos em qUe e n~· 
cessá rio examinar. com caute la, a eficácia dos atos de intervenção na ord'!m 
econômica, atentos à interpretação da lei. para deslindarmos. " a ) Se ela 
prOibiu salvo autorização ou conressão: b) se ela permitiu, salvo proibição: 
c ) se o permiti u. mas exi gi u simples exame de pressupostos." O eminente 
tratadista conclui por con.'\iderar que a última hipótese é "a mais própria das 
atribuições de eficácia." 

Mais claro que o artigo 145, da Constituição de 1946. o artiÇio 147. da 
Constitu ição atua l. estabelece os dive rsos principios para o estabelecimento 
de uma ordem econômica mais conforme com a Justiça Social. 

Destaca a liberdade de iniciativa. mas prevê a repressão ao abuso do 
poder econômico, "caracte ri zado pelo d om inio dos mercados. a eliminação 
da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros." Dá especia l arenção à 
fun ção social da propriedade e asSinala a va lorização do trabalho como 
cond ição da d ignidade humana. 

Com estas recomendações. o artiÇio 157 ab~ as portas para a garantia 
efetiva da justiça socia l, no sentido de que os diplomas legislativos que dis~ 
pu zerem sObre a ordem econômica e social. não poderão ferir os principios 
programáticos deli neados pela lei maior, sob pena de serem submetidos à 
apreciação da justiça, 

, 
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Enquanto o constituinte de 194:6. fixou. no artiÇlo 14:6, base e limite para 
a intervenção da U nião no domínio econômico, a Constituição de 1967, no 
§ 8'> do artigo 157, faculta a intervenção e o monopólio, 

"quando indispensà,,~ l por mot ivos de seS}urança nacional ou 
para organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficiência 
no regime de competição e de liberdade de iniciativa, assegurados 
os direitos e garantias individuais." 

No a rtigo 163. e seu § I'>. a Constitu ição, todavia. acentua o caráter da 
intervenção de acôrdo com o principio da subsidiaridade, no seu quadro 

clãssico. Assim. 

"Art. 163 - As emprêsas privadas compete pre(erencia l m~nte , 

com o estimulo e o apoio do Estado. organizar e explorar as ativi
dades econômicas." 

§ I '> - Sômente para suplementar a iniciativa privada, o 
Estado organizarã e explorara diretamente atividade econômica." 

Neste artiÇlO o que se consaÇ[ra é a primazia da iniciativa privada. O 
Estado a estimu lará e apoiará. na orÇjanização e exploração de tôdas as 
atividades econômicas. A intervenção subsidiária do Estado está bem 
caracterizada no § 1'>, admitida no seu quadro clássico. con forme já 
acentuamos. 

Ao que me parece, o fenômeno sócio~conômico Çl loha!. não comporta 
a vinculação do Estado a um papel meramente coadiuvante. As nações qu~ 
aspiram arrancar para o desenvolvimento ex iSl'em do Estado uma ação mais 
vigorosa. Não e a segurança nacional. nem. muito menos, a insuficiencia da 
inicia tiva privada ( § 8'> do a rti go 157) que podem determinar o momento 
e a oportunidade da intervenção do Estado. quer sob a forma de monopólio. 
qU'Cr sob outras modalidades. Os imperativos da justiça social. do desenvol
vimento econômico em têrmos racionais é que podem compelir o Estado à 
intervenção. 

Do modo como está redigido o artiÇl'o a posição do Estado permane~rá 
d uvidosa. insegura, e o que e pior. dará maf!:jem a especulações políticas 
que, como a experiência tem demonstrado. pre judica sensivelmente a valori
zação do Estado como administrador. De outro lado. dá ensancha a que se 
distancie a Constituição da prática constitucional. o que, rôr de vezes. oca
sionará desequilibrios na dinâmica do reÇlime. A formulação moderna do 
principio da subsidiariedade não significa - é. preciso que se diga - esta
tismo, E la é. mais objetiva e. por isso, mai$ fecunda. 
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d ) A integração do trabalhador na emprêsa 

Sob ês~ tema. a Constituição promulgada a 24 de janeiro de 1967, 
trouxe inovação destinada a ter grande repercussão. 

Ainda estamos lembrados do texto constitucional de 1946 que previa. 
obrigatoriamente, a participação dos empregados nos lucros da emprêsa. 
Esta obrigatoriedade , entretanto. primou pela ineficiência. A sua reg ulamen~ 
tação não saiu nos têrmos devidos. 

Agora. sob a égide da Constitu ição de 1967. ao lado da participação nos 
lucros. veio a participação na gestão. Dispõe o artigo 158, V: 

"Art. 158 - A Constituição asseÇltlra aos trabalhadores os 
seguintes direitos. além de outros que, nos têrmos da lei, visem 
a melhoria da sua condição social : 

V _ integração do trabalhador na vida e desenvolvimento da 
emprêsa. com participação nos lucros e. excepcionalmente, na 
gestão, nos casos e condições que forem estabelecidos." 

Os têrmos são claros. resta indagar dos "casos e condições". que. em 
nenhuma hipótese. podem modificar o princípio de integração estabelecido . 
E, por outro lado. não pode permanecer esquecido, eis que. tal como ensina 
BLJ\CK "if the means for the execution of the granted power are specified , 
it should not fa il. for the want of such enumeration" (cit . pág. 32). 

Em trabalho com as lim itações dêste. não ê possível descer aos detalhes 
na matéria. que é, se m sombra de dúvida . apaixonant'C. Vale lembrar que, 
desde a Constituição de 1946. inú meros projetos foram apresentados sõbre 
a par ticipação nos lucros. No govêrno do Marechal Castelo Branco, foi 
enviada ao Congresso mensagem com projeto de lei sõbre o assunto, 
prevendo a criação de "Ações de trabalho" e. no artigo 12. a instituciona-
Iização do sistema de consulta e colaboração dos trabalhadores mediante de
legados ou conselhos. sendo que, neste caso. com atuação restrita à colabo · 
ração "aos assuntos trabalhistas e ao aumen to da produtividade da emprêsa . " 

Entretanto, a mensagem foi retirada e. atê o momento. apesar das reiteradas 
declarações do Ministro do Trabalho, o govêrno não tomou a iniciativa de 
renovar a mensagem . 

.:. V ale notar que a participação nos lucros ser.'! obriÇlat6riamente mais 
ampla, pois que, a cO~Çle.<;tão. excepciona lmente. fo i adotada tecnicamente . 

' De uma ou outra forma, caso a matêria seja bem estudada, a regu lamentação 
conjunta permitirá uma possível equiparação, valendo a restr içào , ao que dou 

J 
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conta , para preservar. doe a lgum modo, a estrutura clássica da emprêsa 
privada . 

e) A greve e o ensino primá rio obrigatório 

o direito de greve aparece com sérias restrições. O § 7Q
, do artigo 157, 

reza, verbis; 

nao S'e"rá perm itida greve nos serviços públicos e atividades 
essenciais, definidas em lei . " 

A greViC desempenhou. na H istôria da Humanidade , um relevante papel 
na promoção do trabalho. Não se pode restringi-la, em nenhum caso, 
mesmo em se tratando de serviço público, sem examinar cuidadosamente os 
seus pressupostos. H á circunstâncias especialissimas, que podem justificar 
a grave dos serviços públicos. O dispositivo em referência, sem a necessária 
perspectiva. veda. simplesmente, a greve dos servidores públicos . 

Mas. gravidade maior é a ext>ensâo da probição à atividades essenciais 
definidas em lei. Será de suma importância acompanhar-se o processo de 
elaboração da lei que regulará a matéria, de modo a fiscalizar o cumprimento 
do principio de "valorização do trabalho, como condição de dignidade hu
mana", previsto no n"Q 11 . do mesmo artigo. por isso que, a greve, em cir. 
cunstâncias doeterminadas é um instrumento indispenSável para a defesa do 

trabalhador. É claro que o seu uso indiscriminado é terrivelmente danoso. 

Outra modificação dis respeito a obrigatoriedade do ensino gratuito 
para os funcionários e filhos dêsres. a ser mantido pelas emprêsas comerciais, 
industriais ou agrícolas. Enquanto na Constituição de 194:6 essa obrigação 
se restringia às emprêsas com mai. .. de 100 pessoas. a de 1967. no artigo 170, 
impõe ta l obrigação a tôdas as emprêsas, indistintamenre. A legislação !!m 

vigor, referente a matéria, poderá ~ofrer pequena modificação para atendo;:r 
à nova redação. 

f) Conclusão 

Estas são as considerações. 
formular, menos com o objetivo de 
objetivo de. nos têrmos da consulta , 
face da Constituição de 1967. 

brevíssimas. que julguei interessant'! 
deslinda r controvérsias. do que com o 
anotar a função social da emprêsa em 

* * * 
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