
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
MESTRADO EM DIREITO COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

RSE - RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL : 

APLICABILIDADE E INSTRUMENTALIZAÇÃO JURÍDICA . 

 

 

ANDRÉ SOARES TAVARES 

 

 

 

 

Dissertação Final do Curso de Mestrado em Direito Comercial. 

São Paulo - 2011 



 2

 

INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Há muito se preocupa o homem com o mundo em que vive, com o bem estar do 

próximo, a solidariedade e uma vida em sociedade insculpida em princípios de igualdade. Já 

em tempos imemoriáveis os ensinamentos de benevolência, caridade e o sacrifício por um 

bem maior permeavam os antigos cultos e crenças; tanto quanto nas religiões modernas que 

hoje existem. Da Bíblia se extrai: "Amai vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os 

Profetas residem nestes dois mandamentos" (Mateus 22: 37-41), e “Porque toda a lei se 

cumpre numa só palavra, nesta: Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (Gálatas 5:140), 

máximas que dispensam explicações. Da mesma forma ensina o Alcorão: "Você ama seu 

Criador? Então ame primeiro seu próximo." Digna de transcrição a explicação de trecho do 

Talmud por Rachel Sztajn em artigo que trata do tema em estudo: “Cito a frase do Talmud, 

que espelha uma faceta da fé judaico-cristã, indicativa do dever: ‘se eu não for por mim, 

quem será? e se for só por mim, quem sou eu? e se não agora, quando?’”1 

E, em sua interpretação, segue: “Respostas à segunda e terceira indagações são 

indicativas do que se imagina e das razões pelas quais ser solidário, que ter consciência das 

necessidades sociais é importante. Se eu for só por mim, se for egoísta, quem serei? Como 

serei visto pela comunidade, quem será meu amigo, quem se importará comigo? O egoísmo é 

nefasto para as relações sociais, notadamente em sociedades em que a colaboração pode ser 

a diferença entre a vida e a morte. Esperar indeterminavelmente para tomar medidas leva à 

indagar: e se forem tardias, será que produzirão os efeitos desejados?”  
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Aliás, pelo que se pode extrair das palavras do Sábio Hilel ao homem que queria 

conhecer toda a Torá “num pé só”, o respeito ao próximo é mitsvá (mandamento) essencial do 

judaísmo: "Não faça ao próximo aquilo que não quer que os outros lhe façam". Ao que 

acrescentou o sábio "Esta é toda a Torá”. 

O egoísmo também foi execrado, ao mesmo tempo em que exortada a caridade, no 

Taoismo "Se perecer a virtude, perecerá a caridade”, ensinamento do "Tau-te-King"; no 

"Sutra Mahaparinirvana" do Budismo, que aponta que "A verdadeira caridade surge 

espontaneamente de um coração simpático, antes mesmo que qualquer pedido seja feito. Ela 

é a pessoa que dá, não ocasionalmente, mas constantemente"; e nos Vedas do Hinduísmo, 

onde do Bhagavad-gita (18.3) colhemos que a caridade é um dever do hindu que nunca deve 

ser abandonada, não importando o quão avançada sua autorrealização.   

Agostinho de Hipona, escritor, teólogo e filósofo afirmou que “No amor do próximo o 

pobre é rico; sem amor do próximo o rico é pobre” e que “Aquele que tem caridade no 

coração tem sempre qualquer coisa para dar.” Allan Kardec, fundador do Espiritismo 

Kardecista, concluiu em seu “O Evangelho segundo o Espiritismo”, capítulo XV, que "Não 

podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do 

homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação." 

Portanto, não é de agora a discussão sobre os princípios humanos, notadamente no que 

tange à contraposição dos ideais altruístas em relação à satisfação dos instintos por meio de 

comportamentos socialmente condenáveis.  

A figura do Estado também foi posta à prova sobre sua impregnação com as virtudes e 

corrupções inerentes ao espírito do homem. Dentre os filósofos e pensadores que se 

                                                       
1 SZTAJN, Rachel. A Responsabilidade Social das Companhias, Revista de Direito Mercantil, Industrial, 
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dedicaram ao tema, destaca-se o choque entre as teorias assinadas por Jean-Jacques Rosseau e 

Thomas Hobbes, segundo os quais o gérmen do Estado institucionalizado – ou seja, a 

concentração e centralização de um poder soberano – adveio da vontade popular em atender 

uma necessidade social.  

Estes princípios, erigidos a elementos norteadores da nova ordem política com o raiar 

do Estado Providência, refletem a atual demanda por um modelo de sociedade que viabilize 

um contínuo acréscimo ao bem-estar coletivo. Aliado à esta constatação, aumenta o número 

de vozes a reconhecer o caráter institucional da empresa, na qualidade de célula essencial na 

dinâmica sócio-político-econômica de toda a sociedade. 

Neste sentido, ainda que cediço que caiba imediatamente ao Estado a responsabilidade 

pelo combate às mazelas que afligem a sociedade por meio da criação e manutenção de 

programas sociais, alguns representantes da iniciativa privada, grupos organizados 

especificamente para estes fins, e outros integrantes da sociedade civil decidem agir 

diretamente para a solução desses problemas. Assim, em diversos casos, formaram-se uniões 

entre empresas, comunidade e entidades essencialmente criadas com finalidades assistenciais. 

Uma significativa parcela do empresariado vem se beneficiando da nova tendência e, de 

forma criativa, busca novos ramos como a reciclagem. Entretanto, são parcos os incentivos a 

tais iniciativas. 

O panorama atual também traz consigo os anseios por alterações legais que tragam 

maior equilíbrio concorrencial, desburocratização e agilização de procedimentos comerciais, 

diminuição da carga tributária, enfim, que aumentem a segurança e competitividade ao setor 

privado, tornando menos arriscada a missão dos empreendedores em sobreviver e prosperar 

dentro do atual formato de globalização da economia. 

                                                       
Econômico e Financeiro. Santo Paulo, n.º 144, vol. 37, abril-junho de 1999. p. 35. 
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À primeira vista paradoxais, os cenários acima traçados convergem para uma questão 

que cada vez mais ganha espaço nas empresas, mídia e organismos não governamentais: a da 

cidadania empresarial, ou RSE - Responsabilidade Social Empresarial.2  

O trabalho ora proposto tem como objetivo inicial investigar as premissas que 

legitimam essa transferência de algumas responsabilidades tradicionalmente públicas para as 

empresas – organizações eminentemente privadas – e que justificam a absorção por estas de 

encargos que, à primeira vista, contrapõem-se à sua função econômica precípua de geração e 

distribuição de lucros entre seus acionistas. Por fim, espera-se traçar o papel que se pode 

esperar do Estado, na qualidade de organizador da ordem social e centro de produção 

normativa, dentro do atual panorama econômico globalizado. 

No liame regulamentar da questão, portanto, a fórmula encontrada, até o presente 

momento, foi a de se deixar que os resultados econômicos ditassem os rumos das políticas de 

responsabilidade social no Direito Empresarial, estas já atreladas à aceitação e perpetuação 

das marcas no mercado, salvo a obrigatoriedade na preservação ambiental e de incursões 

reguladoras nas áreas do consumidor e trabalhista. 

Quanto à última, apesar de ainda causar controvérsia, mais de meia década depois de 

aprovada a lei que estabelece uma cota de pessoas portadoras de deficiência nas empresas, 

gradativamente os dirigentes de sociedades empresárias começam a modificar sua visão sobre 

o tema. Alguns empresários já enxergam o profissional além de sua limitação, buscando, 

inclusive, empresas especializadas em recolocação profissional de deficientes, abrindo novos 

                   
2 Cabe, desde já, informar ao leitor que a utilização da sigla RSE para designar o termo Responsabilidade Social 
Empresarial neste trabalho tem intuito de tornar a leitura do texto mais fácil, tendo em vista a freqüência com 
que se fará menção à expressão. Possui, ainda, a intenção de acostumar o leitor com a terminologia largamente 
utilizada nos meios que tratam do tema, e como forma de identificar a sigla com toda a teoria a ela associada. 
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nichos econômicos, apesar do fato ainda ser resultado das penalidades estabelecidas para os 

que desrespeitam a lei.3 

Esta polêmica, bem como outras análogas ao tema, tem sido amplamente discutida por 

diversos segmentos da sociedade, aumentando cada vez mais o número de associações 

especificamente criadas para o tratamento do assunto4. 

Objetiva-se trabalhar dentro da situação hoje instaurada, em que o instituto da 

Responsabilidade Social Empresarial já é uma realidade, pois não é escopo de análise desse 

estudo a simples negativa de um movimento já existente baseada em correntes teóricas, mas 

da possibilidade de maior e melhor aproveitamento do citado fenômeno, com a criação de 

instrumentos jurídicos de equilíbrio entre as responsabilidades inerentes à função social da 

propriedade e da necessidade de lucratividade da atividade econômica. 

Oportuna, portanto, será a discussão final nesta dissertação, da forma como tais 

instrumentos se dispõem atualmente e qual será o modelo ideal para o futuro. Dessa forma, 

será abordado se estes instrumentos normativos devem se apresentar de forma coercitiva, pois 

tal responsabilidade constituiria um dever obrigatório coletivo; ou de forma incentivadora, 

premiando aqueles que mais se fizerem presentes em suprir o Estado em comparação com 

outros administrados, o que poderia dar esteio a maior criatividade na amplitude dos 

programas; ou mesmo da aplicação mista destas ferramentas jurídico-legais por meio de sua 

aplicação concentrada. 

 

                   
3 VIALLI, Andrea. Empresas buscam ajuda para contratar deficientes. O Estado de São Paulo. São Paulo: edição 
de 26.10.05. 
4 Podemos citar, a título de exemplo, organismos como ETHOS, AKATU e IBGC.  
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Problematização do tema. 

Norberto Bobbio constatou que os juristas têm dispensado mais interesse às discussões 

relativas à formação do direito do que à utilidade da norma jurídica em prol da sociedade5. 

Portanto, após esposado o devido embasamento teórico, é justamente na análise de 

consequências, de resultados práticos para a sociedade brasileira que esta dissertação procura 

realizar. 

Partindo da ideia de que toda investigação científica traz consigo, de forma implícita ou 

explícita, certas crenças próprias da pessoa responsável pela sua utilização, para os fins a que 

se propõe esta dissertação, o critério que dirigiu a sua elaboração está representado pelo ideal 

de que o exame dos temas jurídicos deve pautar-se na comparação dos efeitos que se pretende 

efetivamente alcançar, em contrataste com as consequências que estão sendo produzidas por 

um determinado conjunto de regras jurídicas dentro da comunidade onde esse conjunto possui 

força imperativa. 

Em suma, e problematizando o objeto do estudo: o empresariado procura o incremento 

de seu retorno financeiro, enquanto que de outra ponta, o Estado procura aumentar os índices 

de empregos formais e superávit primário, bem como cumprir suas funções básicas de prover 

saúde, habitação e educação. O que se almeja propor, em palavras simples, é uma troca de 

responsabilidades e obrigações, sem que um ou outro lado seja sobrecarregado, e para que a 

sociedade como um todo seja a maior beneficiária. 

Dessa forma, é importante responder: qual deve ser a postura do Estado em relação à 

Responsabilidade Social das Empresas? 

 

                   
5 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: Novos estudos de teoria do direito, Barueri/SP: Editora Manole, 
2007, p. 63. 
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Justificativa. 

O presente estudo se justifica pela necessidade de responder a indagações simples como 

aquela referente à legitimidade da imposição de encargos sociais à empresa dentro de regime 

de livre comércio, somente no qual esta pode existir. Presta-se, outrossim, em explicar por 

meio do tratamento doutrinário, a indicação do controlador e do administrador das 

companhias como diretamente responsáveis pela observância da função social pública.  

Mas, ainda que sem a pretensão de esgotar tema tão rico, vai além das questões pontuais 

referidas, e que acabam por se situar perifericamente à questão central, que se resume em 

discutir o papel da empresa na sociedade moderna dentro das balizas do tema proposto – o da 

Responsabilidade Social Empresarial – para, assim, apresentar hipótese para o futuro do 

fenômeno em análise. 

Para tanto, passa um olhar sobre as obrigações advindas da legislação relativa ao tema, 

bem como das regras auto assumidas pelas empresas, e faz uso de parte da bibliografia erigida 

nas diversas ciências sociais que se aplicaram ao assunto, notadamente a econômica, em vista 

da evidente multidisciplinaridade do tema.  

Enfim, como proposta para responder à problematização apontada, posiciona que a 

postura estatal deve ser ativa na produção de leis para o devido atendimento e incentivo da 

Responsabilidade Social da Empresa, respeitada a livre concorrência, justificando o ponto de 

vista por meio da base teórica apresentada. 
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Plano de análise da dissertação. 

A presente dissertação se inicia com a delimitação dos conceitos e das premissas em que 

se baseia a discussão do tema proposto. Para tanto, o Capítulo 1 apresenta um estudo da teoria 

geral da empresa, esposando as observações econômicas e construções jurídicas propostas 

para explicar o fenômeno empresarial. Parte-se da ideia de que, para se falar em 

responsabilidade social empresarial, se faz necessário traçar um conceito atual para empresa. 

Sob este aspecto, a função precípua do capítulo inicial é, dentro dos limites do presente 

estudo, responder a indagação: o que é empresa? 

Depois de estabelecidos os conceitos do que é empresa, empresário, estabelecimento e 

sociedade, o Capítulo 2 do presente estudo segue com o exame da evolução do direito de 

propriedade até sua “funcionalização”, por meio de construção teórica de tradição romano-

germânica que dá base aos encargos sociais dirigidos aos entes econômicos, e como esta se 

aplica à disciplina da empresa. Para tanto, adentrará na análise histórica do direito de 

propriedade como parte das relações humanas, sua evolução através do tempo e como a ideia 

de solidariedade foi inserida gradativamente em sua estrutura. Por fim, dá a conjugação dos 

elementos “função social” e “empresa”, anteriormente delineados. 

Baseado nas análises iniciais, o Capítulo 3 ambiciona responder à questão relativa a 

como o interesse social, lato sensu, insere-se na realidade empresarial. Afinal, por que se 

mostra legítimo exigir da empresa ações aparentemente contrárias ao seu objetivo social, 

stricto sensu (incrementar e distribuir lucros)? Em sequência, diante da indagação sobre de 

quem é a responsabilidade pelo atendimento da função social empresarial, se da empresa ou 

do sócio, busca-se, neste capítulo, dirimir a questão por meio do estudo da cisão dos conceitos 

de propriedade e poder de controle. 
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Finalmente, o Capítulo 4 dirige-se ao exame do direito comparado, sendo analisadas as 

linhas teóricas traçadas no direito anglo-americano que contribuirão para a criação das 

modernas teorias que sustentam a responsabilidade social das empresas (corporate social 

responsability), foco desta dissertação, estendendo a observação aos tópicos comumente 

relacionados com o tema. Neste aspecto, será abordada a especial relação da governança 

corporativa (corporate governance) com a RSE, e, com base em tais observações, proposto 

um conceito próprio de “Responsabilidade Social Empresarial” para o presente estudo. 

Após a devida apresentação das premissas acima descritas, passa a presente dissertação 

a discutir as questões propostas no título. Dessa forma, a aplicabilidade e alcance das teorias 

de ambos os sistemas no ordenamento jurídico pátrio será devidamente abordada no Capítulo 

5, após examinada a natureza do instituto da funcionalização da empresa. 

Por sua vez, o Capítulo 6 aborda como está regulada a RSE no Brasil, sendo disposto 

através de divisão teórica original, propondo uma nova estrutura cientifica para classificar os 

diversos dispositivos legais atinentes ao tema, concluindo o panorama atual da 

responsabilidade social empresarial no Brasil. 

Por fim, no Capítulo 7, que antecede a conclusão final do estudo, é discutida a 

publicização dos institutos de direito privado, e a transferência de poder normativo do Estado 

para outras esferas de interesse, entre elas entes econômicos e organismos sociais. Ao final 

deste capítulo, é abordado o papel do Estado e do Direito no estágio atual de sociedade 

informacional e, neste contexto, as hipóteses futuras de regulamentação ou auto-

regulamentação da RSE. 
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CONCLUSÃO 

Na presente dissertação abordou-se como objetivo principal a responsabilidade social 

empresarial, procurando contextualizá-la no atual ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, 

foram inicialmente apresentados os institutos fundamentais do direito empresarial, para que, 

em seguida, fosse elaborado o estudo das correntes doutrinárias justificadoras da assunção 

pelas empresas de encargos sociais e dos principais dispositivos legais vigentes que sustentam 

essa realidade. Sob estas premissas, defendida a hipótese de aplicabilidade da RSE panorama 

nacional com base no arcabouço jurídico apresentado, bem como discutida a postura 

regulatória do Estado à luz da evolução sócio-política hodierna, evidenciada pela quebra da 

clássica divisão bipolar em que estruturada a ciência jurídica. Por fim, é concluída a 

apresentação com a propositura de instrumentos que sirvam ao desenvolvimento institucional 

do fenômeno em estudo, além de alargamento de sua aplicação. 

Por todo exposto, pode se concluir que a chamada Responsabilidade Social Empresarial 

propriamente dita decorre de doutrina desenvolvida sobre um conjunto de acontecimentos 

históricos e preocupações sociais, em que concorrem a natural evolução 

econômico/tecnológica e princípios de moral e ética que a acompanham e permeiam, tanto o 

consciente quanto o inconsciente humano desde muito. Fiel à sua raiz romano-germânica, o 

legislador pátrio privilegiou a teoria da funcionalização da empresa como forma de transferir 

aos agentes econômicos encargos sociais, dentro de uma linha lógica advinda da 

funcionalização do direito de propriedade. Contudo, deixou clara a influência da corrente 

norte-americana ao entender pela juridicidade de condutas graciosas voluntarias (art. 154 da 

Lei de S/A), bem como pela utilização de instrumentos opcionais de fomento dessas condutas 
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(a Lei Rouanet é um exemplo disso). A conclusão vem demonstrada no próprio conceito de 

RSE adotado no presente trabalho, que possui como elemento principal a voluntariedade 

(superação de expectativas). A nosso ver, por conseguinte, o conceito de Responsabilidade 

Social Empresarial no Brasil se encontra juridicamente instrumentalizado e é plenamente 

aplicável.  

Demonstrado, neste estudo, que a atividade empresarial possui substancial importância 

na sociedade atual - realçada sua natureza de instituição social, que pela sua importância, 

desenvolvimento e influência dependem toda a humanidade –, e que se organiza em função da 

obtenção de lucros para a distribuição entre seus acionistas. Este é o incentivo do empresário. 

Não se pretende refutar tal premissa, pois a humanização do capitalismo seria contrária a sua 

lógica interna.6 Esperar do empreendedor, portanto, a adoção de medidas que sirvam ao 

atendimento da função social na condução da empresa constitui uma utopia.7 Os indicadores 

estatísticos comprovam essa linha de raciocínio, na medida em que priorizadas as práticas 

corporativas responsáveis reguladas por normas cogentes, em especial aquelas decisivamente 

ligadas à área de atuação de setores empresarias em específico.8 Muito pelo contrário, é ela 

                   
6 DUPAS, Gilberto. Economia global e exclusão social: pobreza, emprego, estado e o futuro do capitalismo. 3ª 
ed. rev. São Paulo: Paz e Terra. 1999.  
7 Cite-se, a título de exemplo, a opinião de Comparato: “É imperioso reconhecer, por conseguinte, a 
incongruência em se falar numa função social das empresas. No regime capitalista, o que se espera e exige 
delas é, apenas a eficiência lucrativa, admitindo-se que, em busca do lucro, o sistema empresarial como um 
todo exerça a tarefa necessária de produzir ou distribuir bens e de prestar serviços no espaço de um mercado 
concorrencial. Mas é uma perigosa ilusão imaginar-se que, no desempenho dessa atividade econômica, o 
sistema empresarial, livre de todo controle dos Poderes Públicos, suprirá naturalmente as carências sociais e 
evitará os abusos: em suma, promoverá a justiça social.”  COMPARATO, F. K. Estado, empresa e função 
social. Revista dos Tribunais, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 85, n. 732, out. 1996. p. 45. nota 5.  
8 Assim, empresas do setor primário (extração de matérias-primas, agricultura e atividades relacionadas) 
exercem atividades que afetam principalmente o interesse difuso da coletividade ao meio ambiente, aderindo à 
práticas socialmente responsáveis mais ligadas ao tema. Já aquelas que atuam no setor secundário 
(transformando matérias primas em produtos acabados ou intermediando sua distribuição) atingem a mais 
variada gama de interesses extra societários, e, por conseguinte, investem mais na adoção de políticas que 
possam atender a fornecedores, empregados, consumidores, meio ambiente e comunidade local. Finalmente, as 
empresas do setor terciário (serviços) preocupam-se com condutas socialmente responsáveis que dizem respeito 
especialmente aos empregados e consumidores. JONES, M. T. . The institutional determinants of social 
responsibility. Journal of Business Ethics. Dordrecht, n. 20, p. 168, 1999. 
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motivo para nossas conclusões, na medida em que não são poucas as evidências de o 

investimento social constitui relevante diferencial concorrencial.9 

Portanto, a mera previsão de que possuem os agentes privados deveres sociais não é 

suficiente para afastar o Estado de sua função de regular o tema. É por meio do ente estatal 

que são juridificados os valores de um povo, e traçados os rumos da sociedade com base nos 

anseios coletivos. Nesta esteira, o Estado, ente responsável em dar concretude a esses 

elementos, possuía a missão de incentivar a ampla discussão do tema e de assegurar, por meio 

do direito, que a responsabilidade social atribuída às empresas será desenvolvida de forma à 

melhor atender a tripla abordagem (ou seja, condutas que contribuam para a prosperidade 

econômica, a qualidade ambiental e o incremento de capital social). Assim, ainda que “[...] 

justificada como estratégia de democratização do poder, através da ampliação dos níveis de 

participação cidadã e multiplicação das estruturas de poder [...]”10, não pode essa 

“democratização do poder” implicar a remoção do Estado de sua responsabilidade na 

construção normativa.11 

Neste sentido, dois pontos devem ser considerados para a regulação da RSE. O primeiro 

é de que o atual modelo estatal não se encontra mais reduzido ao papel de mero vigia das 

liberdades, mas de efetivo promotor do bem-estar social. Não deve apenas coibir 

                   
9 E assim aponta Sztajn: “As práticas, em geral, são benemerentes, o que significa custo, monetário ou não, para 
as sociedades e, é claro, as sociedades comerciais visam lucro, portanto, não se imagine que as companhias 
traçarão políticas administrativas fugindo de seu objeto social, distribuindo os resultados a terceiros, não 
sócios ou empregados; não se visa transformá-las em instituições de caridade; bem pelo contrário, supõe-se que 
a opção por tais práticas tenham em mira o aumento de seus resultados econômico-financeiros.” SZTAJN, 
Rachel. A responsabilidade social das companhias. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, n. 114, p. 34-50, abr/jun. 1999, p. 35. 
10 VINHA, Valeria da. Regulação e Auto-Regulação no Contexto do Desenvolvimento Sustentável e da 
Responsabilidade Social Empresarial: o caso do setor de petróleo & gás. Disponível em 
<http://www.ie.ufrj.br/gema/pdfs/regulacao_e_auto_regulacao_no_contexto_do_desenvolvimento_sustentavel.p
df> Acessado em 31.08.09. 
11 "[...] A sustentabilidade do desenvolvimento exige, quase por definição, a democratização do Estado e não o 
seu abandono e substituição pelo mercado, pois oferece uma contribuição ao desenvolvimento que é única e 
necessária. Única porque transcende a lógica do mercado e necessária porque a própria lógica de acumulação 
capitalista requer da oferta de 'bens comuns' que não podem ser produzidos por atores competitivos, ainda mais 
em mercados imperfeitos como os dos países periféricos [...]" GUIMARÃES, Roberto. Desenvolvimento 
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comportamentos indesejáveis, mas fomentar os admiráveis. O segundo é a o mencionado 

caráter de voluntariedade da RSE.  

Deve o Estado, então, propor os incentivos adequados para o direcionamento do 

empresariado no sentido de atender as condutas sociais mais relevantes.12 Nesta qualidade, o 

direito, servindo o direito de instrumento para a consecução desse novo desiderato, deve 

reestruturar-se, passando de uma postura negativa (repressora), a uma positiva 

(incentivadora). Note-se que o critério de relevância a ser considerado nestes comportamentos 

desejáveis, tende à enorme variação de acordo com o momento histórico, localização 

geográfica ou grupo de interesse levado em consideração. Portanto, também se faz necessária 

a inclusão de instrumentos dinâmicos, não estaques, e que promovam o diálogo entre as 

empresas e seus credores sociais diretamente interessados, proporcionando resposta 

setorizadas e mitigando a hiper-juridificação (inflação de leis). 

Não pode ser desconsiderado, por fim, o fato de que a adesão a práticas consideradas 

como socialmente responsáveis vêm, em sua maior parte, de norma cogente.13 Essa 

constatação, aliada à clara posição estatal na produção normativa, demonstra a importância do 

papel que o Estado ainda detém sobre o tema, mesmo que as posições vanguardistas apontem 

                                                       
sustentável: da retórica à formulação de políticas públicas. In: BECKER, Bertha, MIRANDA, Mariana (Orgs.). 
A geografia política do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997 p. 30.   
12 “A ordem constitucional de nossos tempos, por isso, evita o intervencionismo gerencial público no processo 
econômico; deixa de atribuir ao Estado a exploração direta dos empreendimentos de ordem econômica; mas 
também não pode permitir que em nome da liberdade negocial a força econômica privada seja desviada para 
empreendimentos abusivos, incompatíveis com o bem estar social e com valores éticos cultivados pela 
comunidade.” THEODORO JÚNIOR. Humberto. O Contrato e sua Função Social. Forense, Rio de Janeiro, 
2004.p.34. 
13 Distribuição percentual das empresas conforme práticas implantadas e em processo de implantação em ordem 
decrescente: relações de trabalho - 40,9%; relações de consumo - 37,5%; meio ambiente - 31,2%; 
relacionamento com seus públicos - 22,5%; ética e transparência - 21,9%; governança corporativa - 7,5%. 
Práticas e Perspectivas da Responsabilidade Social Empresarial no Brasil 2008. p.14, tabela 3. Chama à 
atenção a nítida preferência por determinadas condutas socialmente dirigidas, notadamente aquelas relacionadas 
com os direitos trabalhistas, dos consumidores e, em terceiro lugar, com o meio ambiente. Assim, “fica 
evidenciado pelo fato de que as práticas que têm maior adesão, bem como os temas (agrupamentos de práticas) 
que apresentam maiores médias percentuais são aqueles relacionados à proteção das relações de consumo e 
relações de trabalho – geralmente temas submetidos a pressões do mercado e sociedade e também regulados 
por leis e normas.” Práticas e Perspectivas da Responsabilidade Social Empresarial no Brasil 2008.. p.6. Este 
mesmo padrão já foi também observado no cenário internacional, conforme dados de JONES, M. T. . The 
institutional determinants of social responsibility. Journal of Business Ethics. Dordrecht, n. 20, p. 168, 1999. 
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para um futuro de descentralização das normas. Assim, resta claro que as propostas 

apresentadas não têm o condão de afastar as iniciativas já materializadas, especialmente se 

levado em consideração que existem áreas onde a função repressiva do direito se mostra 

imprescindível (como no caso de proteção ao meio-ambiente). 

Resta cristalino que a presente discussão deve envolver o tripé mercado, sociedade civil 

e Estado, que remanesce com o papel de buscar instrumentos que determinem como regra a 

implementação das condutas mais relevantes e emprestem garantia às soluções privadas, pois 

serve a lei como instrumento essencial para o incentivo da cooperação. 

Portanto, não é apenas relevante, como absolutamente imperativo, o atento 

acompanhamento do fenômeno pela ciência jurídica. Sob este aspecto, melhor que cuide o 

Direito Empresarial em aproximar-se diligentemente das discussões que seguem neste rumo – 

ao invés de apontar para a desnecessidade regulatória – atuando como porta-voz do 

empresariado nacional junto à comunidade técnico-jurídica, sob o risco de relegar sua 

formulação a ramos do Direito com menor compromisso com a atividade econômica, 

deixando de contribuir com o ponto de vista que melhor reflete as aspirações, necessidades e 

opiniões do importante grupo de interesse constituído pelo empresariado brasileiro.   
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