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Some people say a man is made outta mud
A poor man's made outta muscle and blood
Muscle and blood and skin and bones
A mind that's a-weak and a back that's strong
You load sixteen tons, what do you get?
Another day older and deeper in debt
Saint Peter don't you call me 'cause I can't go
I owe my soul to the company store
I was born one mornin' when the sun didn't shine
I picked up my shovel and I walked to the mine
I loaded sixteen tons of number nine coal
And the straw boss said "Well, a-bless my soul"
You load sixteen tons, what do you get?
Another day older and deeper in debt
Saint Peter don't you call me 'cause I can't go
I owe my soul to the company store
I was born one mornin', it was drizzlin' rain
Fightin' and trouble are my middle name
I was raised in the canebrake by an ol' mama lion
Can't no-a high-toned woman make me walk the line
You load sixteen tons, what do you get?
Another day older and deeper in debt
Saint Peter don't you call me 'cause I can't go
I owe my soul to the company store
If you see me comin', better step aside
A lotta men didn't, a lotta men died
One fist of iron, the other of steel
If the right one don't a-get you, then the left one will
You load sixteen tons, what do you get?
Another day older and deeper in debt
Saint Peter don't you call me 'cause I can't go
I owe my soul to the company store
(Letra de “Sixteen Tons” | Compositor: Merle Travis)
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RESUMO

Pedro Alves Lavacchini Ramunno. Atividade empresarial e bens comuns: a
aplicação do regime de bens comuns para determinados bens da companhia.
2019. 206 páginas. Doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo, São Paulo, 21 de outubro 2019.

Este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de caracterizar
determinados bens da companhia como tendo natureza de bem comum, à luz das
premissas metodológicas propostas pelo novo estruturalismo jurídico e partindo do
conceito de bem comum desenvolvido por Elinor Ostrom. Diante do entendimento
pela possibilidade dessa identificação em casos restritos, apresenta-se uma
proposta de regulação para tais bens, que são referidos como “commons
empresariais”, o que demanda o enfrentamento das estruturas propriedade e
empresa – enquanto atividade empresarial – de acordo com a premissa
metodológica apresentada. A partir de uma lente inspirada nas reflexões de Direito
e Economia, defende-se que a propriedade deve ser entendida como uma forma
de internalização de externalidades e composta por feixes de direitos de
propriedade (bundle of rights), ao passo que a atividade empresarial deve ser
entendida como um instrumento para maximização de eficiência distributiva, em um
posicionamento que se entende alinhado com os preceitos do institucionalismo
organizativo, sendo que o preenchimento desse objetivo é identificado com o
conceito de melhor interesse da companhia. Diante dessas considerações discutese a forma de internalização de titulares de interesses afetados pela destinação
desses commons empresariais, o que deve ser feito sempre visando, justamente,
ao melhor interesse da companhia. Nesse contexto defende-se que soluções
autorregulatórias (voluntárias e compulsórias) seriam os instrumentos adequados
para a promoção desse objetivo, sendo o contrato associativo plurilateral, visto
como um método de organização de interesses, a forma jurídica adequada para
tanto.
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ABSTRACT

Pedro Alves Lavacchini Ramunno. Business activity and commons: the
application of the common’s regime to company’s goods. 2019. 206 pages.
Doctorate– Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, October 21st,
2019.

This thesis aims to analyze the possibility of characterizing certain company's assets
as having nature of common-pool resource (CPR), due the light of methodological
premises proposed by the so called "legal structuralism” and based on the concept
of common-pool resource developed by Elinor Ostrom. Adopting the understanding
that this identification is possible in a very specific set of scenarios, this thesis
presents a proposal for regulation of said assets, here referred as "corporate
commons". This proposal requires the confrontation of some core concepts, such
as "property" and "company" - as a commercial activity - according to the
abovementioned methodological premises. Through a Law & Economics-inspired
optics, it is defended that property should be understood as a method to internalize
externalities, as well as a complex formed by a bundle of property rights, while
business activity should be understood as an instrument for maximizing distributive
efficiency, according to the precepts of organizational institutionalism, and the
fulfillment of this goal is identified with a concept usually described by the term
"company's best interest". Given these considerations, there is a debate on the most
suitable way to internalize all parties whose interests may be affected by the
destination of the corporate commons, which must be done aiming, precisely, the
company's best interest. It is argued that self-regulatory solutions (both voluntary
and compulsory) would be appropriate instruments to promote such internalization,
especially by the means of a plurilateral associative agreement.
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RÉSUMÉ

Pedro Alves Lavacchini Ramunno. Activité commercial et biens communs:
l’application du régime des biens communs à certains biens de la société
anonyme. 2019. 206 pages. Doctorat– Faculté de Droit, Université de São
Paulo, São Paulo, 21 octobre 2019

Cette thèse de doctorat ci vise à analyser la possibilité de caractériser certains biens
de la société anonyme comme ayant un caractère de bien commun, à la lumière
des prémisses méthodologiques proposées par le nouveau structuralisme juridique
et du concept de bien commun développé par Elinor Ostrom. Face à la
compréhension de la possibilité de cette identification dans certains cas limités, on
proposé une réglementation à ces biens, appelés « commons commercials », laquel
demande la confrontation entre les structures de la propriété et de l’entreprise – en
tant qu'activité commerciale – selon la prémisse méthodologique présentée. En
partant d’une vision inspirée sur les réflexions de l’Analyse Économique du Droit, il
est affirmé que la propriété devrait être entendu comme une forme d’internalisation
d’externalités et composée d’un faisceau de droits (« bundle of rights »), tandis que
l’activité commerciale devrait être considérée comme un instrument de
maximisation d’efficacité distributive, dans une position conforme aux principes de
l’institutionnalisme organisationnel. L’accomplissement de cet objectif s’identifie
comme le mieux des intérêts de la société anonyme. Face à ces considérations, la
forme d’internalisation des détenteurs d’intérêts affectés par la destination de ces
communs commercials est discutée, ce qui devrait toujours être fait dans le mieux
des intérêts de la société anonyme. Dans ce contexte, il est affirmé que les solutions
autorégulatrices (volontaires et obligatoires) seraient les instruments appropriés
pour la promotion de cet objectif, étant le contrat associatif plurilatéral, vu comme
une méthode d'organisation des intérêts, la forme juridique appropriée à cet effet.
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INTRODUÇÃO
Uma análise sob a ótica do novo estruturalismo jurídico 1 , que vise ao
desenvolvimento, implica a revisitação crítica de certas estruturas determinantes
para a concentração e a manutenção do poder, tais como a propriedade e a
empresa. Quando o objeto de reflexão consiste na conjugação de ambas as
estruturas, ou seja, no tratamento dos bens da empresa, em especial da
companhia, igual pensamento crítico deve ser almejado.
Nesse sentido, a tese deste trabalho trata da possibilidade de aplicar o
tratamento dado aos bens comuns a alguns bens da companhia, o que se propõe
denominar “common empresarial”, partindo do reconhecimento da insuficiência da
tradicional dicotomia entre bens públicos e bens privados para esses bens, devido
a suas características especiais, que possibilitariam considerá-los como detentores
da natureza de bem comum. Para tanto, alguns questionamentos serão
enfrentados para promover essa visão “às avessas”2 da propriedade e da empresa,
muitos deles decorrentes da aplicação das considerações relacionadas ao Direito
e à Economia3-4.
1

O termo estruturalismo jurídico se refere à crítica e transformação de estruturas (a exemplo do
Estado, da propriedade e da empresa), formadas historicamente, que levam a relações de
dominação e de concentração e manutenção de poder econômico, sem se preocuparem com os
valores e interesses envolvidos. Sendo assim, a visão do estruturalismo jurídico pressupõe a
necessidade de valoração dos interesses envolvidos, que está no cerne da organização jurídica das
relações sociais, e afasta-se do funcionamento positivista do direito e da interpretação baseada no
racionalismo jurídico, por favorecerem a manutenção das referidas estruturas de poder. Para uma
análise aprofundada do estruturalismo jurídico v. SALOMÃO FILHO, Calixto. Novo estruturalismo
jurídico: uma alternativa para o direito? In: Revista dos Tribunais, vol. 926. Dezembro, 2012, sendo
de se destacar que as suas premissas serão endereçadas no decorrer do Capítulo I, que versará
sobre a premissa metodológica adotada neste trabalho.
2 Faz-se aqui clara referência ao artigo de Fábio Konder Comparato, “O direito e o avesso”
(COMPARATO, Fábio Konder. O direito e o avesso. In: Estudos Avançados. v. 23, n. 67. São Paulo,
jan. 2009. pp. 6-22).
3 Sobre a interface entre direito e economia e sua importância, cujas premissas estão alinhadas com
o escopo proposto para este trabalho, destaca-se o seguinte excerto: “applying economics to the
law shapes legal thought and language; in framing and detaling an order governed by law it
necessarily frames the objective of law” (JOHNSTON, Jason S. Law, Economics and Post-Realist
Explanation. Working Paper No. 137 – Post Realist. Yale Law School Program in Civil Liability, 1990.
p. 5).
4 Mais precisamente, além das premissas relativas a Law and Economics, as considerações
realizadas neste trabalho estão alinhadas com as premissas propagadas pela área Direito,
Economia e Organizações. Esta área teria por objetivo redefinir o modo pelo qual economistas e
outros cientistas sociais pensam e investigam a Economia, as Organizações e as Instituições.
Afasta-se, assim, do conceito da “firma” como mera função de produção e caminha para a firma
como um modo de governança, o que dá às organizações papel antes ignorado. Nesse contexto,
as reflexões de Oliver Williamson sobre o papel do ordenamento privado em contraste com o
14

Em primeiro lugar, no Capítulo I deste trabalho, são realizadas algumas
considerações acerca da premissa metodológica aqui sustentada, qual seja, o
(novo) estruturalismo jurídico. Para tanto, inicia-se pela apresentação do conceito
filosófico de estruturalismo, que serve como base para as diversas teses
econômicas que têm por fundamento os ideais estruturalistas, com destaque para
o estruturalismo cepalino (ou latino americano). Feita essa apresentação conceitual
inicial, apresenta-se uma breve evolução histórica da economia brasileira, com o
objetivo de delimitar o pano de fundo que serve como base para a atual composição
das estruturas nacionais e para as reflexões feitas no decorrer deste trabalho.
A análise da evolução histórica das estruturas econômicas brasileiras,
quando cotejadas com as premissas econômicas estruturalistas introduzem, por
sua vez, as críticas apresentadas a esses modelos, o que culmina com a ascensão
do chamado novo estruturalismo jurídico. Trata-se, justamente, da premissa
metodológica na qual se sustentam os argumentos aqui defendidos. Destaca-se,
desde logo, que, muito embora as premissas adotadas se sustentem sobretudo nas
relevantes reflexões realizadas por Calixto Salomão Filho, as reflexões e
conclusões atingidas neste trabalho podem dar a impressão (e de fato o fazem)

ordenamento público são de grande valia. Para o autor, o segundo é mais afeto ao estudo da Análise
Econômica do Direito tradicional, enquanto a ênfase no ordenamento privado, ou seja, na
capacidade das organizações funcionarem como instâncias para a solução de conflitos póscontratuais, tem papel central no enfoque do Direito, Economia e Organizações. Sobre o tema, v.
ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. Análise Econômica do Direito e das Organizações. In:
ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (Orgs.). Direito & Economia: Análise Econômica do
Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 13). Precisamente sobre a visão de
Oliver Williamson, v. WILLIAMSON, O. E. Transaction Cost Economics Meets Posnerian Law and
Economics. In: Journal of Institutional and Theoretical Economics. Vol. 149, No.1, 1993. pp. 73-87;
bem como, WILLIAMSON, O. E. Por que Direito, Economia e Organizações? (trad. Decio
Zylbersztajn). In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (Orgs.). Direito & Economia: Análise
Econômica do Direito e das Organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. pp. 16-59. Cumpre ainda
destacar a contribuição de Douglass North para o debate envolvendo Economia, Direito e
Organizações, ao reconhecer que as organizações são arquitetadas de modo a buscar eficiência e
que sua arquitetura é pautada pelo ambiente institucional, cf. NORTH, Douglass C. Economic
Performance Through Time. In: The American Economic Review. Vol. 84, No. 3, jun./1994. pp. 359368. Por fim, com o intuito de sintetizar o âmbito de estudo de Direito, Economia e Organizações,
destaca-se o excerto de Hirsch: “A new institucional perspective that relates to law, economics, and
organization theory focuses on how feasible legal forms of organization work. It is based on the
premise that legal institutions matter and lend themselves to analysis. The law, economics, and
organization perspective rely on a firm-as-governance structure in which contracts are assumed to
be incomplete and the action is concentrated on the mechanisms of ex post governance. It is positive
and thoroughly interactive and makes use of transaction cost economics. Transaction cost
economics considers transactions as the based unit of analysis and focuses on aligning them with
alternative modes of governance, e.g., markets and departments, with the objective of economizing
transaction costs.” (HIRSCH, Werner Z. Law and Economics: An Introductory Analysis. 3rd Ed. San
Diego: Academic Press, 1999. p.11).
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que ao se referir, aqui, ao estruturalismo jurídico, adota-se um conceito ligeiramente
mais alargado, o que em nenhuma hipótese afasta a precisão e profundidade dos
argumentos do nobre professor.
Feita a apresentação da premissa metodológica adotada, no Capítulo II
deste trabalho, baseando-se no estudo desenvolvido pela cientista política Elinor
Ostrom5, traça-se uma conceituação dos bens comuns, tendo por pressuposto a
insuficiência da clássica dicotomia entre bens públicos e bens privados e o conceito
adotado por Ostrom ao se referir aos common-pool resources (CPR) ou,
simplementes commons ou bens comuns. Esta análise enfrenta brevemente os
estudos de caso trazidos por Elinor Ostrom, bem como outras experiências
nacionais e internacionais não apresentadas pela autora. Dessa reflexão delimitase o conceito de bem comum adotado nesta tese.
Importante salientar que o conceito bem comum, apesar de, em um primeiro
momento, denotar que se leva em consideração critérios econômicos relacionados
especialmente às características físicas desse bem, em realidade tem como
fundamento a necessidade de acesso (econômico, social ou jurídico) de múltiplos
interesses em relação a tal bem, independentemente de seus atributos físicos. Essa
concepção de bem comum, como se procurará demonstrar, independente da
titularidade jurídica do bem, ou seja, de quem é titular do direito de propriedade,
reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro (o próprio Estado, particulares, ou
mesmo bem sem proprietário, que se aproximariam do tradicional conceito de res
nullius).
Essa consideração implica desde logo afirmar que ao se caracterizar um
bem como comum, faz-se referência à natureza do bem. Essa classificação não se
confunde, por sua vez, ao tratamento que será proposto para a destinação que lhe
será dada, tampouco podendo ser tratado como equivalente ao regime jurídico
reconhecido pelo ordenamento para tal bem, que costuma classificá-los entre bens
públicos e bens privados, principalmente.
5

Elinor Ostrom foi a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel de Economia, em 2009. Além disso,
Ostrom possui graduação (1954), mestrado (1962) e doutorado (1965) pela Universidade da
Califórnia, bem como foi professora da Universidade de Indiana e fundadora da Associação
Internacional para Estudo da Propriedade Comum, que desde 2006 não conta mais com o termo
“propriedade” em seu nome, International Association for the Study of Commons (IASC).
Atualmente, a IASC é tida como uma das principais instituições responsáveis pela a propagação de
reflexões e estudos relacionados aos bens comuns (commons). Não à toa, as reflexões da IASC
são referidas em algumas passagens deste trabalho.
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Nesse contexto, partindo da análise de casos empiricamente bem-sucedidos
relacionados à identificação de determinados bens como comuns, verifica-se a
possibilidade de considerar e aplicar um tratamento especial a determinados bens
da companhia, mormente integrantes do estabelecimento comercial. Isso envolve
analisar a existência de identidade entre os elementos característicos dos comuns
em alguns bens da companhia, quais sejam: o alto grau de subtrabilidade de uso e
o alto grau de dificuldade de exclusão de terceiro em relação a esse bem, de acordo
com as características apresentadas no decorrer desse segundo Capítulo.
Destaca-se que a delimitação do escopo de análise em torno dos bens da
companhia não é arbitrária. Como se procurará demonstrar no decorrer deste
trabalho, a discussão sobre a destinação de um bem de uma sociedade empresária
é, em suma, uma discussão sobre interesses. Nesse contexto, a sociedade
anônima, pelo seu caráter institucional e pelas razões de sua concepção no direito
nacional, é o tipo societário propício para promover a organização e a internalização
de interesses. Esse recorte metodológico, porém, não afasta as considerações e
conclusões deste trabalho para debates que tenham por palco outras formas de
organização da atividade empresarial.
Diante da possibilidade teórica, como se procurará demonstrar, de
reconhecer que alguns bens da companhia, a despeito de serem relacionados ao
regime jurídico privado, possuem natureza de bem comum, serão feitas
ponderações sobre as implicações jurídicas da possibilidade de lhes proporcionar
um tratamento especial. Essa análise, que inaugura o Capítulo III deste trabalho,
procura definir a melhor forma para a alocação dos chamados feixes de direitos
(bundle of rights) a titulares de interesses afetados pela destinação do bem da
companhia considerado comum.
Essa reflexão, realizada de acordo com a premissa metodológica do
estruturalismo jurídico, pressupõe o enfrentamento das estruturas propriedade e
empresa, o que demanda a sua análise a partir do prisma do Direito e Economia
de algumas importantes questões relacionadas ao direito societário, com o intuito
de estabelecer as bases conceituais utilizadas nas discussões realizadas
posteriormente. Nesse contexto, reconhece-se a propriedade como uma forma de
internalização de externalidades, com o intuito de reduzir custos de transação e
maximizar a eficiência relacionada à destinação do respectivo bem.
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Já dentre as temáticas relacionadas ao direito societário, destaca-se a
discussão acerca da definição do interesse social que deve ser perseguido pela
companhia, cotejando as bases das correntes contratualistas e institucionalistas.
Neste ponto, alguns comentários de cunho metodológico são necessários.
O estudo sobre o interesse social é realizado, em primeiro lugar, por se
entender que a discussão sobre a destinação ou mesmo o tratamento jurídico de
um bem da companhia pressupõe enfrentamento acerca da organização dos
interesses por ela afetados. Em segundo lugar, parte-se da premissa de que o
debate sobre o interesse social é um ponto de partida relevante para delimitação
de quais seriam os interesses a serem tutelados diante do reconhecimento de um
bem empresarial como sendo comum.
Diante dessas considerações, adota-se neste trabalho a corrente do
institucionalismo integracionista (ou organizativo), que propõe uma solução
procedimental para a definição do interesse social, por meio da organização e
internalização dos interesses afetados pela atividade empresarial.
Defende-se, contudo, que o interesse social não pode ser considerado
exclusivamente sob o aspecto procedimental, devendo existir um substrato material
mínimo para a sua delimitação. Dessa forma, sustenta-se que esse substrato
material mínimo deve ser a eficiência em seu sentido distributivo, o que pressupõe
algumas reflexões acerca da dicotomia entre eficiência alocativa e eficiência
distributiva e as teorias de interesse social, enfrentamento que também é realizado
no Capítulo III.
Em seguida, com o objetivo de identificar o regramento a ser aplicado a tais
bens, aborda-se o conceito de controle empresarial (que não se confunde com o
controle societário), de modo a justificar o porquê de os mecanismos para
internalização de interesses afetados pela destinação do bem comum da
companhia, bem como de os parâmetros relacionados à alocação ótima dos feixes
de direitos a ele relacionados, estarem vinculados à organização do controle
empresarial.
Feitos esses esclarecimentos conceituais, aborda-se o parâmetro para a
alocação dos feixes de direito relacionados a esses bens da companhia, qual seja
o “melhor interesse da companhia”, o que equivale à realização da atividade
empresarial de acordo com a sua função social.
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Como se procurará demonstrar, a observância da função social da empresa
não apenas implica o melhor interesse da companhia, como representa a forma de
maximizar a eficiência distributiva relacionada à realização da empresa e à
destinação do bem empresarial. Dessa forma, em outras palavras, defende-se que
o melhor interesse da companhia é atingido na medida em que a atividade
empresarial é realizada no sentido de se maximizar a eficiência distributiva
decorrente de sua exploração, o que enuncia, por sua vez, a função social da
propriedade do bem empresarial. Trata-se, assim, de consequência relacionada ao
reconhecimento do substrato material mínimo vinculado ao interesse social,
partindo do alinhamento à vertente do institucionalismo integracionista (ou
organizativo).
Cumpre repisar desde logo, a despeito da delimitação feita, que a eficiência
que se pretende maximizar é a eficiência distributiva, que não pode ser confundida
com a denominada eficiência alocativa e que costuma ser vinculada às teorias
utilitaristas tradicionais e, por consequência, associada às vertentes contratualistas
do interesse social.
Após essas considerações, passa-se a analisar quais seriam os feixes do
direito de propriedade relacionados ao bem comum da companhia, bem como as
formas para a alocação de tais feixes de direitos. Pretende-se demonstrar que essa
alocação, pelas próprias características dos bens comuns, dar-se-ia do modo
adequado e eficiente se realizada por meio de soluções autorregulatórias, sejam
elas modalidades de autorregulação voluntária ou de autorregulação compulsória.
Essa discussão possibilita a reflexão estrutural sobre os contratos
associativos plurilaterais, tidos como o instrumento mais adequado para formalizar
essa alocação de feixes de direitos do bem da companhia considerado comum.
Isso se dá, pois a forma de instrumentalizar as soluções autorregulatórias são,
justamente, estruturas associativas, a exemplo de associações ou outras
modalidades de contratos associativos plurilaterais. Importante salientar que o
contrato associativo plurilateral configura uma forma tradicional de organização de
interesses que é dotada de traços pautados no estruturalismo jurídico em razão da
finalidade pretendida nesta tese.
Por fim, são elaboradas algumas considerações conclusivas com o objetivo
de consolidar as reflexões realizadas no decorrer deste trabalho.
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
Este trabalho assumiu por objetivo analisar a possibilidade de considerar
determinados bens da empresa como possuindo natureza de bens comuns
(common-pool resources ou, simplesmente CPR, para adotar a terminologia
cunhada por Elinor Ostrom, que foi agraciada com o Prêmio Nobel de Economia
em razão das reflexões propostas sobre a matéria) e, em caso positivo, desenvolver
qual seria o tratamento jurídico adequado para promover a gestão desses bens.
A missão não era simples e exigia que a realidade fosse observada por meio
de lentes que se afastassem das concepções tradicionais do direito, marcadas pelo
positivismo e pelo jusracionalismo, que configuram premissas de concepção da
ciência do direito que tendem a levar à manutenção das estruturas de poder,
apresentando certo distanciamento com mudanças estruturais efetivas. Afinal, a
proposta de alteração da realidade demanda o enfrentamento das premissas mais
arraigadas do objeto estudado, tal como ocorre, justamente, com o positivismo e
com o racionalismo jurídico.
Para tanto, em um primeiro momento, preocupou-se com a apresentação
das características dos bens comuns, devendo-se entender a expressão como um
atributo associado à natureza de determinados bens e que independe de
titularidade de domínio formalmente reconhecida pelo ordenamento jurídico,
tampouco do regime jurídico tradicionalmente aplicado em relação a esse bem.
Nesse contexto, valendo-se da tese desenvolvida por Elinor Ostrom, verificou-se
que a discussão relacionada aos bens comuns pressupõe a insuficiência da
clássica diferenciação entre bens públicos e bens privados, distinção que fora
sobretudo difundida por Paul Samuelson.
Nesse sentido, os bens comuns são caracterizados pelo alto grau de
subtração (ou subtrabilidade) de uso e pelo alto grau de dificuldade de exclusão
dos titulares afetados por esse bem. Ou seja, ao mesmo tempo em que o uso por
um indivíduo impede ou dificulta o uso pelos demais, há grande dificuldade de
impedir o acesso (e consequentemente o uso) desse bem pelos indivíduos que são
afetados pela sua destinação.
Essas características, não se pode negar, são normalmente associadas aos
bens do meio ambiente em razão de seus atributos físicos, existindo, porém, a
179

possibilidade reconhecida de ampliação da aplicação desse conceito. Como
analisado no decorrer deste trabalho, a própria Ostrom chega a sustentar a adoção
do conceito de comum a bens criados pelo homem, sendo recorrendo na doutrina
a sua vinculação a praças públicas ou mesmo ao conhecimento (os knowledge
commons), o que configura um tema extremamente caro diante da recorrente
tentativa de apropriação de fontes de informação, cujo acesso pela coletividade é
essencial para o desenvolvimento.
Para ilustrar essas premissas e os atributos corriqueiramente associados
aos bens com natureza de comum, foram apresentados três exemplos reais em
que essa temática pode ser desenvolvida: os sistemas de irrigação no Nepal, as
terras comuns em Törbel, na Suíça, e os manguezais nos quais ocorre o
extrativismo de mangaba no Nordeste do Brasil.
Importante destacar que os dois primeiros cenários apresentados foram
estudados por Elinor Ostrom e por ela retratados em suas obras, bem como
revisitados por outros autores que tratam sobre o tema. O terceiro cenário relatado
decorre de experiência empírica observada em trabalho sociológico desenvolvido
por pesquisadores brasileiros.
Partindo dessas experiências e das já mencionadas caraterísticas dos
comuns, foi proposta a reflexão acerca da possibilidade de estender esse conceito
a alguns bens de titularidade da companhia, destinados, assim, à realização da
atividade empresarial.
Esse enfrentamento por si só justifica a afirmação do porquê de a missão
desta tese ter sido árdua. O conceito de bem comum ainda está em construção e
passa por constante revisitação, conforme se extrai do material bibliográfico
apresentado no decorrer das páginas deste trabalho. Ao se propor a ampliação
desse uso para um ambiente tão vinculado a resultados econômicos e ao apelo
pela lucratividade, pretende-se uma quebra de paradigmas e, consequentemente,
uma análise crítica das estruturas relacionadas a tais bens, quais sejam, a
propriedade e a empresa.
Justifica-se, assim, o motivo pelo qual se devolveu durante o Capítulo I desta
tese a concepção aqui adotada de estruturalismo jurídico. Afinal, entendeu-se como
relevante apresentar ao leitor a premissa metodológica incorporada na proposta de
extensão do conceito de comum para alguns bens empresariais, o que poderia
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enunciar a classificação de common empresarial, que foi a denominação cunhada
para os fins deste trabalho.
Dessa forma, foi possível verificar que alguns bens da companhia possuíam
as mesmas características observadas nos demais bens caracterizados como
comuns, quais sejam, o alto grau de subtrabilidade de uso e o alto grau de
dificuldade de exclusão, devendo-se, assim, considerar que tais bens possuem, por
lógica e coerência, natureza de comum.
A

título

exemplificativo

foram

mencionadas

brevemente

algumas

experiências de cidades operárias (ou company towns) nas quais uma planta
industrial poderia ser caracterizada como bem comum. Ou mesmo, é possível
cogitar que as barragens de rejeitos de minérios de Fundão, localizada em Mariana
(MG) e de titularidade da Samarco Mineração S.A. e a localizada no Córrego do
Feijão, em Brumadinho (MG) e de titularidade da Vale S.A. são bens com natureza
de comum. Isso se dá, pois o critério para a caracterização da sua natureza não
guarda relação necessariamente com seus aspectos físicos, mas sim com a
necessidade de acesso (econômico, jurídico ou social) pelos titulares de interesses
afetados pela destinação desses bens.
Ora, diante desse cenário, uma vez que a determinados bens da empresa é
possível estender tais atributos – o que se admitiu como hipótese excepcional, uma
vez que nem todo bem integrante do estabelecimento empresarial possui natureza
de comum –, deve-se aplicar a eles tratamento análogo ao adotado em relação a
qualquer common.
Note-se nesse sentido que se repisa a diferença entre a natureza do bem e
o regramento a ele aplicado. Essa assertiva demandou analisar, justamente, as
implicações jurídicas do reconhecimento de um bem da companhia como
possuindo natureza de comum, sendo caracterizado, assim, como common
empresarial.
Nesse âmbito, parte-se do pressuposto de que a solução para a melhor
gestão desses bens demanda uma intervenção estrutural, pautadas nos ditames
do

chamado

estruturalismo

jurídico,

cujas

premissas

conceituais

foram

apresentadas no decorrer do Capítulo I, servindo como pano de fundo para
reflexões propostas nesta tese.
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Nesse contexto, o estruturalismo jurídico refere-se à crítica e transformação
de estruturas formadas historicamente, que levam a relações de dominação e de
concentração e manutenção de poder econômico, sem se preocuparem com os
valores e interesses envolvidos. O estruturalismo jurídico pressupõe, assim, a
valoração dos interesses envolvidos e o afastamento da concepção positivista do
direito e da interpretação baseada no racionalismo jurídico, por favorecerem a
manutenção das referidas estruturas de poder.
Essa visão estrutural também teve como pressuposto a promoção de uma
solução regulatória que gerasse cooperação entre os envolvidos e favorecesse
uma relação de longo prazo, capaz de promover entre os envolvidos a “lógica da
ação coletiva”. Afinal, esses pressupostos são importantes já que, quanto maior a
cooperação, menor a assimetria de informação entre os titulares dos interesses
envolvidos e, consequentemente, os custos de transação são reduzidos, o que
implica, por sua vez, o incentivo a relações de longo prazo marcadas por maior
eficiência. Forma-se, em outras palavras, um círculo vicioso positivo.
Diante dessas premissas, passou-se a enfrentar as estruturas relacionadas
ao bem de titularidade de uma companhia com natureza de comum. As estruturas
eleitas foram, em um primeiro momento, a propriedade e a empresa, com o intuito
de propor uma matriz regulatória para a gestão do bem da companhia com esses
atributos. Para isso, algumas questões preliminares foram enfrentadas.
Em primeiro lugar, esclareceu-se que as discussões e soluções propostas
eram compatíveis com qualquer uma das teorias de interesse social
tradicionalmente estudadas, apesar de expressamente ter se adotado neste
trabalho a vertente do institucionalismo integracionista (ou organizativo), que
propõe uma solução procedimental para a determinação do interesse social.
Defende-se, porém, que essa solução procedimental deve ter um substrato material
mínimo, qual seja, a promoção de eficiência distributiva. A discussão sobre o
interesse social justifica-se, já que a destinação de um bem da companhia, como
no caso concreto, pressupõe a reflexão sobre o seu interesse.
Importante destacar que, das reflexões realizadas, exsurgiu a defesa pela
compatibilidade entre a adoção de um racional pautado pelas premissas de Law &
Economics

e

a

concepção

integracionista

de

interesse

social.

Esse

posicionamento, a despeito de se afastar daquele normalmente propagado pela
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melhor doutrina, decorre justamente da adoção do conceito de eficiência
distributiva.
Em segundo lugar, definiu-se como âmbito do debate proposto o controle
empresarial, entendido como um direito subjetivo da companhia e que compreende
a destinação em sentido amplo de seus bens e direitos. Essa premissa pressupôs,
por sua vez, a diferenciação entre as estruturas referidas como controle empresarial
e como controle societário, tidas como autônomas para os fins deste trabalho.
Nesse sentido, a propriedade dos bens da companhia representa uma das formas
de manifestação do controle empresarial.
Feitos esses esclarecimentos, partindo do conceito econômico de
propriedade como uma forma de internalização de externalidades e do
reconhecimento da insuficiência da definição jurídica de propriedade prescrita no
Código Civil, enfrentou-se, em uma abordagem baseada nos preceitos do novo
estruturalismo jurídico, a estrutura propriedade. Atestou-se, assim, a necessidade
de reconhecer que a propriedade é composta por diversos feixes de direitos (bundle
of rights), os quais podem ser alocados para os diferentes titulares de interesses
afetados pela destinação de referido bem. Houve, assim, a necessidade de
delimitar qual seria o parâmetro utilizado para orientar a alocação desses feixes de
direitos (bundle of rights), sempre tendo em mente que o bem sob análise é
empresarial e tem como escopo o lucro.
Nesse contexto, defendeu-se que o parâmetro que deve ser utilizado para a
alocação desses feixes de direitos relacionados ao bem empresarial com natureza
de comum seria o melhor interesse da companhia. Dessa forma, o melhor interesse
da companhia, por sua vez, remetendo-se à discussão sobre interesse social
realizada previamente, é tido como presente quando o bem é destinado de acordo
com a sua função social, observado, é claro, o intuito lucrativo inerente à atividade
empresarial.
Destarte, definiu-se que a função social do bem empresarial é observada na
medida em que se busca a maximização da eficiência distributiva, com nítido
caráter publicista e em reconhecimento da sociedade anônima como um
instrumento de política econômica e como uma forma de promoção de direitos
sociais, tendo em vista a superação do subdesenvolvimento.
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Diante disso, foi imperioso procurar delimitar quais seriam os feixes de
direitos relacionados ao bem da companhia com natureza de bem comum, para,
então, propor uma forma para a alocação desses feixes e para a gestão e
destinação diferenciada de tal bem.
Apesar de ter sido apresentada uma matriz que se entende aplicável a todos
os bens considerados como possuidores de natureza de bem comum, a
determinação dos feixes de direitos dependerá de cada caso concreto. De igual
modo, a própria delimitação dos interesses afetados e que devem ser considerados
nessa alocação depende das características fáticas do bem, muito embora seja
interessante a identificação de dispositivos declaratórios de interesses para a sua
delimitação, conforme evidenciado no decorrer deste trabalho.
Essa ressalva é de extrema importância, já que em nenhum se propaga
nesse trabalho a defesa por uma publicização do bem empresarial, tampouco se
sustenta que a solução regulatória para esses commons empresariais deva ser a
adoção de um regime de propriedade comunal. A companhia – e por consequência
seus bens – possui inerente intuito lucrativo, o que não pode deixar de ser
considerado sob pena de amplo desvirtuamento do próprio Direito Empresarial.
Sendo assim, em relação à forma de alocação desses feixes de direitos,
partiu-se da necessidade de pautá-la em uma estrutura que favorecesse –
novamente – a cooperação entre os indivíduos e a relação de longo prazo entre
eles.

Tais

características

aproximam-se

das

soluções

relacionadas

à

autorregulação, seja na modalidade de autorregulação voluntária ou de
autorregulação compulsória, conforme distinção feita no decorrer deste trabalho e
caracterizada pela presença ou não da imposição do regulador.
Já em relação à instrumentalização, o contrato associativo plurilateral
exsurge como instrumento propício para regular esses interesses e promover a
gestão desse common empresarial, podendo até mesmo ser responsável pela
alocação dos feixes de direitos relacionados à propriedade empresarial.
Dessa forma, o contrato associativo plurilateral proporciona, em razão do
“relevo” ou “efeito real” que lhe é inerente, a oponibilidade perante terceiros das
disposições nele previstas, bem como a possibilidade de composição de um
conglomerado composto por de facto property rights e de jure property rights, em
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consonância com o reconhecimento do direito de propriedade alinhado com as
premissas do estruturalismo jurídico.
Ademais, essa visão do contrato associativo plurilateral contribui para que
essa técnica associativa deixe de ser apenas o instrumento para constituição de
uma entidade associativa – seja ela uma sociedade, personificada ou não, ou uma
associação – e assuma também papel de método para a organização de interesses
– o que está associado à função organizacional do contrato associativo plurilateral
–, bem como para a internalização de externalidades, vez que não fossem os
interesses afetados pela destinação do bem considerado comum considerados no
processo decisório para a sua destinação, poderiam ser tratados como
externalidades.
Consequentemente, a solução jurídica proposta e que parte de preceitos
pautados no novo estruturalismo jurídico caminha no mesmo sentido da solução
econômica dela decorrente, sustentada na maximização de eficiência distributiva e
representando uma forma de promoção de interesses sociais, com redução da
desigualdade, mitigação dos efeitos deletérios da assimetria informacional e
promoção

de

uma

verdadeira

alternativa

que

vise

à

superação

do

subdesenvolvimento.
Em tom conclusivo, o objetivo deste trabalho não foi trazer ou responder
todos os questionamentos decorrentes do reconhecimento da existência de um
common empresarial, mas possibilitar um canal que leve ao enfrentamento de
novas composições de interesses e de soluções regulatórias e autorregulatórias
decorrentes da validação dessa premissa. Espera-se, assim, que este trabalho
possibilite sobretudo novos questionamentos a serem enfrentados e respondidos.
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