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A presente obra é fruto de ur 
de desvendar o real significaI 
muitos e por tantas vezes con 
do Poder Judiciário, que a inv 
viandade, a fim de promover ( 

Que significa função social 
quer que seja? Significa que o 
os sem-terra podem invadir a f 
como bem entenderem, sob o I 
pode intervir desarrazoadame1 
sequência, para alcançar fins, . 
não pode significar nada disso. 

Função social é função, anl 
função social é explicar para I 
ou seja qual for o instituto. 
entendê-lo do ponto de vista . 
mico-social. Qual a função e 
sencadear a produção econôrr: 
da cadeia produtiva, gerar e 
sob toda essa óptica, a digni 
promovida pelos contratos, r 
tribuem riquezas. Quando ur 
numa confeitaria, celebra um 
mantém a empresa de pé, geri 
sua própria dignidade, satisfi 
bém do empresário (confeitar 
etc. Assim, há de ser entend 
vezes, poderá ser invocada, c 
humana. Mas isso deve ser 
pode fazer caridade com a ca 
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