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Resumo: Estudos brasileiros em análise econômica do direito 

são crescentes em temas como direitos de propriedade, 

responsabilidade civil, direito penal, legislação antitruste etc. A 

teoria da empresa, apesar de sua extrema aplicação tanto em 

Direito quanto em Economia, ainda não é objeto da mesma 

atenção. Este texto é uma tentativa de aglutinar algumas das 

mais relevantes visões econômicas da empresa com sua 

apreensão pela legislação de países de Civil Law. Tenta 

demonstrar que a empresa não tem apenas uma perspectiva e 

que sua disciplina jurídica pode ser eficientemente regulada 

pelos direitos de propriedade e dos contratos. 

 

Palavras-chave: Direito & Economia – Teoria da Empresa – 

custos de transação - direitos de propriedade - contratos 

 

THEORY OF THE FIRM IN LAW & ECONOMICS 

 

Abstract: The brazilian studies in Law & Economics are 

growing in themes like property rights, tort law, criminal law, 

antitrust law etc. The theory of the firm, despite its extreme 

application both in law and economics, doesn´t have the same 

amount of studies under a brazilian perspective. This text is an 

attempt to gather some of the most important economics views 
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about the firm and its apprehension by the civil law countries. 

We try to demonstrate that the firm doesn´t have only one 

aspect and that it can be efficiently regulate by the contract law 

and property rights. 

 

Keywords: Law & Economics – Theory of the firm – 

transaction costs - property rights – contract [JEL Code: K 10] 

 

❧ 

 

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A empresa talvez seja o objeto de estudo e regramento 

que mais aproxime Direito e Economia. Isto porque se trata de 

uma categoria cujos contornos foram inicialmente ensaiados 

pelos economistas, que dela se valem para entender e explicar a 

forma pela qual a sociedade se dedica a produzir e distribuir os 

bens e serviços de que necessita ou deseja. 

Ao Direito historicamente coube, a seu turno - e 

conforme seu inegável poder de conduzir a Economia do “ser” 

para o “dever ser” - regulamentar a forma pela qual se deve 

constituir, exercer, recuperar ou extinguir a empresa 

orientando-se nesta tarefa para a consecução dos valores 

socialmente desejados. 

O Direito da Empresa é, assim, um conjunto de 

princípios e normas destinados à disciplina de um instituto que 

é, antes de mais nada, econômico: a empresa. O Direito da 

Empresa se mostra, então, como um campo particularmente 

fértil para o emprego e desenvolvimento da análise econômica 

do Direito. 

A empresa é, tanto para a Economia quanto para o 

Direito, um fenômeno que está longe de encontrar uma única 
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apreensão. Ao contrário, a empresa se revela, tanto aos 

economistas quanto – e talvez principalmente – aos juristas, um 

fenômeno essencialmente poliédrico, ou seja, apto a ser 

observado e analisado sob diferentes pontos de vista conforme 

o aspecto dela ao qual se dê maior relevância sem que, 

entretanto, uma aproximação seja necessariamente 

incompatível com outras. 

É nosso intuito, com este estudo, contribuir para a melhor 

compreensão deste fenômeno de importância fundamental no 

atual estágio de civilização. 

 

II – A EMPRESA COMO CATEGORIA ECONÔMICA 

 

Ao estudarmos as atividades de produção ou distribuição 

de bens ou de serviços e a forma pela qual são implementadas 

constataremos que elas envolvem e necessitam de uma 

complexa mas organizada teia de recursos economicamente 

mensuráveis e de transações juridicamente relevantes.  

A divisão e especialização do trabalho humano fez com 

que hoje seja praticamente impensável a produção de algum 

bem ou a prestação de algum serviço efetuada, do seu início ao 

seu término, por um único indivíduo munido apenas dos 

recursos materiais de sua propriedade
2
. 

Ainda que do ponto de vista fático seja possível que um 

bem ou serviço seja inteiramente produzido ou distribuído 

exclusivamente por uma pessoa e seus recursos materiais esta 

operação econômica se revelará certamente mais eficiente – ou 

seja, mais lucrativa e menos dispendiosa - se efetuada a partir 

do esforço conjunto e dos recursos materiais de diferentes 

                                                      
2 O incremento que a divisão do trabalho acarreta sobre o modo de realização e os 

resultados das atividades produtivas foi posto em evidência por Adam Smith, mais 

brilhante e influente economista clássico, cuja obra mais conhecida inicia 

exatamente como a abordagem do tema. (SMITH, Adam. Uma Investigação sobre a 

Natureza e Causa da Riqueza das Nações. São Paulo: Editora Hemus, 2003. Livro I, 

Capítulo I)  
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pessoas, cada qual responsável por uma parte da cadeia 

produtiva.   

Assim, a produção ou a distribuição de bens ou serviços é 

realizada a partir do agrupamento de diferentes fatores que, 

somados e organizados, permitem seja ela implementada. 

“Economics is the study of the operation of economics 

organizations, and economic organizations are social (and 

rarely individual) arrangements to deal with the production 

and distributions of economic goods and services.”
3
 

Para entender e explicar tal realidade a Economia se 

apóia sobre o que chama de insumos ou fatores de 

produção:“Os recursos de produção são também denominados 

fatores de produção. Eles são constituídos pelas dádivas da 

natureza (fator terra), pela população economicamente 

mobilizável (fator trabalho), pelas diferentes categorias de 

capital (fator capital) e pelas capacidades tecnológicas (fator 

tecnologia) e empresarial (fator empresarialidade ou 

organizacão). (...) Do emprego desses cinco fatores de 

produção, de sua disponibilidade, de suas qualificações ou 

capacitações, das formas de sua mobilização e de sua 

interação resultam os padrões de atendimento das ilimitáveis 

necessidades individuais e sociais.”
4
 

Constata-se que a geração de bens e serviços efetua-se 

essencialmente a partir do agrupamento dos recursos naturais e 

financeiros disponíveis. A estes dois elementos deve se 

acrescer a mão-de-obra humana e também os conhecimentos 

tecnológicos existentes, fatores aptos à otimização e 

transformação dos recursos naturais e financeiros
5
.  

                                                      
3 STIGLER, George J. The Theory of Price. New York: Ed. Macmillan, 1952. p 1 
4 ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 20a edição. São Paulo: Ed. 

Atlas, 2003. p 91 
5 As inovações tecnológicas são vistas como “(...) um instrumento fundamental para 

o aumento da produtividade, isto é, maior produção, ou uma melhora na sua 

qualidade em relação ao emprego de uma mesma proporção de fatores de produção 

em determinado processo produtivo, podendo, portanto, assumir um caráter 

marcante para a competitividade empresarial.” (CORRÊA, Daniel Rocha. 
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Inegável também que de pouco adiantaria a composição 

destes quatro fatores produtivos se faltasse o elemento 

organização. É a partir dele que os quatro outros fatores de 

produção são combinados de forma harmônica e destinados, 

todos, a uma mesma finalidade: a produção e circulação de 

bens ou prestação de serviços. 

“Considera-se que, quando deixados entregues a si 

próprios, a terra, o trabalho e o capital não produzem nada. 

Deve haver alguém, um indivíduo ou um grupo de pessoas, que 

organize estes três factores de modo a que possa haver 

produção. Alguém tem que decidir: (a) o que produzir (i.e., o 

tipo de bens ou serviços e a quantidade); (b) como produzir 

(i.e., os processos de produção); (c) onde produzir (i.e., a 

localização da empresa). Aquele que toma as decisões e 

assume os riscos consequentes designa-se por empresário 

[entrepreneur, no original. A língua inglesa recorre ao termo 

francês]. O empresário é o indivíduo que se dedica à produção 

com o objectivo de obter lucro.”
6
 

A partir da idéia de insumos ou fatores de produção e de 

seu emprego organizado é possível definir economicamente a 

empresa (chamada também de capacidade empresarial ou 

empresarialidade): trata-se da aglutinação e organização dada 

aos fatores de produção para o exercício de uma atividade 

destinada à produção ou distribuição de bens ou de serviços. 

Neste sentido a empresa é a soma de recursos naturais 

(fator terra), mão de obra (fator trabalho), dinheiro (fator 

capital) e conhecimentos técnicos (fator tecnologia) para que, 

devidamente organizados por uma pessoa física ou jurídica (o 

empresário), gerem bens ou serviços. 

É necessário observar, porém, que o agrupamento 

harmônico dos fatores de produção ou insumos somente se 
                                                                                                                
Contratos de Transferência de Tecnologia. Belo Horizonte: Movimento Editorial da 

Faculdade de Direito da UFMG, 2005. p 61 
6 STANLAKE, George Frederik. Introdução à Economia. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1993. p 61 
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implementa a partir da realização, pelo empresário, de uma 

intrincada mas organizada série de transações
7
. 

Assim, para obter o insumo trabalho o empresário realiza 

transações - contratos - com as pessoas dispostas a fornecer-lhe 

tal fator de produção (os empregados) e deve estar disposto a 

recompensar-lhes, por meio dos salários, pelo uso de sua força 

de trabalho.  

Para conseguir o fator de produção capital este mesmo 

empresário necessita de entabular transações com o Poder 

Público, instituições financeiras ou famílias que disponham 

deste recurso para ceder-lhe mediante uma recompensa 

corporificada pelos juros cobrados. 

Também o fator terra é obtido por meio de relações 

jurídicas levadas a cabo entre o empresário que dele necessita e 

seus titulares: “a menos que queira a sua empresa a funcionar 

num balão, a terra é um factor de produção essencial para 

qualquer actividade.(...) O preço do uso de uma parcela de 

terra, durante um período de tempo, é designado por renda ou, 

por vezes, renda econômica pura.”
8
 

De maneira similar este mesmo empresário, para 

conseguir a matéria-prima ou a tecnologia de que necessita, 

deve entabular transações com seus fornecedores e remunerá-

los por meio do pagamento de preços ou royalties. Assim 

                                                      
7 O termo “transações” usualmente empregado em Economia corresponde àquilo 

que, em Direito, se conhece por relação ou transação jurídica. “A transação jurídica 

é um ato pelo qual os indivíduos autorizados pela ordem jurídica regulam 

juridicamente certas relações. É um fato criador de Direito, pois produz os deveres 

e direitos jurídicos das partes que participam da transação” (KELSEN, Hans. 

Teoria Geral do Direito e do Estado. 3a edição. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 

199). Toda vez que dois ou mais indivíduos decidem livremente entre si quais os 

direitos e deveres de um em relação ao outro temos uma transação tanto no sentido 

econômico quanto jurídico. A transação ou relação econômica ou jurídica por 

excelência é constituída pelo contrato. Assim, sempre que nos referirmos, ao longo 

do texto, a transações ou relações jurídicas e econômicas deve-se remeter à figura do 

contrato. 
8 SAMUELSON, Paul A. NORDHAUS, William D. Economia. 16a ed. São Paulo: 

Mc Graw Hill, 2001. p 248/249. 
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também com qualquer outro recurso economicamente relevante 

para o exercício de sua atividade de produção ou distribuição 

de bens ou serviços. 

A empresa, para a Economia, é tomada também como um 

conjunto de transações ou relações jurídicas: “A firm, therefore, 

consists of the system of relationships which comes into 

existence when the direction of resources is dependent on an 

entrepreneur;”
9
 

Deste modo, se a empresa pode ser economicamente 

concebida como a organização dos fatores produtivos, deve ser 

compreendida não apenas como o conjunto composto por terra, 

capital, trabalho, tecnologia e matérias-primas (visão estática 

da empresa) mas também como o conjunto das transações 

jurídicas (contratos) que se deve implementar para organizar e 

manter em funcionamento tais fatores de produção (visão 

dinâmica da empresa)
10

.  

Pode-se tomar a empresa tanto como um conjunto 

organizado de recursos economicamente relevantes (os fatores 

                                                      
9 COASE, Ronald. The Nature of The firm. The firm, the market and the law. 

Chicago University Press, 1988. p 6 
10 A empresa, como salientamos ao abrir este estudo, não é um fenômeno que 

compreenda uma única aproximação, dada sua essencial complexidade e caráter 

multifacetado. Na literatura sobre Teoria da Empresa (Theory of the firm em inglês) 

são prevalentes as análises que enfocam a empresa ora enfatizando seu perfil 

estático (conjunto de fatores produtivos organizados) ora seu perfil dinâmico 

(conjunto de contratos estabelecidos pelo empresário). “In the last fifteen years or 

so a formal literature – the property rights approach – has developed that tries to 

explain firm boundaries in terms of the optimal allocation of asset ownership (…). 

This literature shares with the earlier transaction cost literature of Williamson and 

Klein, Crawford and Alchian the view that firms are important when contracts are 

incomplete.”(HART, Oliver. Norms and Theory of the Firm. Harvard Institute of 

Economic Research. Discussion Paper n. 326. May 2001. p 8. Veja também: HART, 

Oliver. HOLMSTROM., Bengt. A theory of Firm Scope. Massachussets Intitute of 

Technology – Department of Economics – Working Paper Series n. 02-42. 

November 2002; BAKER. George. GIBBONS, Robert. MURPHY. Kevin J. 

Relational Contracts and theory of the Firm. Division of Research at Harvard 

Business School. December 1997.) Tais abordagens, porém, são complementares e 

não contrapostas, divergindo apenas com relação ao aspecto da empresa posto em 

relevo para fins de análise.  
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de produção ou insumos) quanto como o conjunto de 

transações ou relações jurídicas contratuais destinadas ao 

constante agrupamento e organização destes mesmos fatores de 

produção. Na primeira apreensão têm-se uma visão estática da 

empresa. Sob a segunda perspectiva a empresa é vista em 

funcionamento, em atividade, sendo, por isso, uma visão 

dinâmica. 

Cada fator de produção de que precisa o empresário para 

constituir e exercer a empresa exige a devida recompensa, seja 

na forma de salários, juros, renda, preços ou royalties. Estes 

custos são modalidades de custos de produção, entendidos 

estes como aquilo de que teve de abrir mão (seja na forma de 

salários, juros, renda ou preço) o empresário para produzir ou 

distribuir um bem ou serviço. “Os custos, como todos nós 

sabemos, são geralmente calculados em termos monetários e 

incluem salários, rendas, taxas e juros, e ainda os montantes 

pagos por matérias-primas, combustíveis, energia, transportes, 

etc.”
11

  

É verdade, entretanto, que os custos de produção não se 

restringem ao que paga o empresário a título de salários, 

rendas, juros e demais recompensas aos fatores de produção 

agregados por ele. Há ainda o que a Economia conhece por 

custos de oportunidade, representados por aquilo que o 

empresário está “deixando de ganhar” se, ao invés de dedicar 

seu tempo e seus recursos ao exercício da empresa, fosse 

cuidar de efetuar outro tipo de atividade.
12

 

Os custos de produção não são, entretanto, os únicos com 

que arca o empresário para devida e legalmente exercer a 

empresa. Os custos de produção estão ligados aos custos de 

oportunidade e à remuneração de cada um dos fatores 

                                                      
11 STANLAKE. George Frederik. Introdução à Economia. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1993. p 95 
12 MANKIW, Gregory. Introdução à Economia. 3a ed. São Paulo: Thomson 

Learning, 2005. p 51 STIGLITZ, Joseph E. WALSH, Carl E. Introdução à 

Microeconomia. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2003. p 31 
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produtivos, que representam, como vimos, apenas uma faceta 

da empresa para a Economia (visão estática).  

Entendida também como um complexo de transações ou 

relações jurídicas contratuais, a empresa acarreta para o 

empresário uma outra ordem de custos que não podem ser 

confundidos com os custos de produção. 

A implementação das relações ou transações jurídicas 

necessárias ao exercício da empresa também têm um custo, 

representado pelo valor – em tempo e dinheiro - gasto para 

planejá-las, efetuá-las e concretizar os seus efeitos.“When 

undertaking a transaction, parties to the transaction must incur 

several sorts of costs. Ex ante costs are incurred before the 

transaction takes place. If the transaction is to be governed by 

a written contract, the contract must be drafted. Whether 

governed by a contract or simply by verbal commitments, the 

terms of the transaction must be negociated. Ex post cost are 

incurred in consummating and safeguarding the deal that was 

originally struck.”
13

 

Foi a partir do estudo da empresa e de sua apreensão não 

apenas como um conjunto organizado de fatores de produção 

mas também como um encadeamento de transações ou relações 

jurídicas que Ronald Coase lançou a discussão a respeito de um 

tema que hoje se prova central em se tratando de análise 

econômica do Direito. Tal variável é conhecida por custos de 

transação. 

A discussão em torno do assunto é de tal relevância e 

cercada de opiniões tão diversas entre si que Douglas W. Allen 

chegou a formular a seguinte indagação: “Transaction costs. 

Do another two words exist in the economic lexicon that 

generate as much friction?”
 14

 

Obviamente não é propósito deste texto sanar questão tão 
                                                      
13 KREPS, David M. A Course in Microeconomic Theory. New Jersey: Princeton 

University Press, 1990. p. 743 
14 ALLEN, Douglas W. Transaction Costs. www.coase.org. site consultado em 

11/10/05. 
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pantanosa. Tomaremos o termo custos de transação em apenas 

um de seus possíveis sentidos, o qual nos parece 

particularmente adequado à análise econômica do Direito: 

custos de transação consistem naquilo que se precisa pagar ou 

de que se deve abrir mão para constituir, manter, proteger ou 

transferir os direitos e deveres decorrentes de uma relação 

contratual
15

.  

O empresário, no exercício da empresa, precisa 

constituir, com salientamos, uma série de transações jurídicas 

destinadas a viabilizar a organização dos fatores de produção. 

A cada fator de produção ele deve remunerar por meio de 

salários, renda, juros ou preços (custos de produção). 

Entretanto, para implementar as transações – estabelecer as 

relações jurídicas - destinadas a estipular como vai se efetuar a 

troca de salário por trabalho, capital por juros, terra por renda e 

tecnologia por royalties e garantir que sejam respeitados e 

protegidos os termos destas mesmas relações o empresário tem 

uma outra ordem de custos, os custos de transação. 

Na realização das transações inerentes ao exercício da 

empresa o empresário deve arcar com uma série de custos que 

consistem não apenas no salário pago aos empregados mas 

também no tempo e dinheiro que gasta para selecionar e 

contratar seus prestadores de serviços, negociar o valor dos 

salários e demais cláusulas contratuais com eles ou cumprir as 

exigências legais de contratação; deve se preocupar não apenas 

com o valor dos juros com os quais remunera o prestador do 

capital mas também com o tempo e o dinheiro que gasta para 

contratar o empréstimo, elaborar o acordo ou para exigir que 

sejam observadas as cláusulas contratuais firmadas; deve 

atentar não apenas para a renda que remunera o proprietário do 

imóvel no qual se estabelece mas também para o tempo e o 
                                                      
15 “(...) at the microlevel, transaction costs consist of those costs associated within 

contracting between private parties.” MERCURO, Nicholas. MEDEMA, Steven G. 

Economics and the law – from Posner to Post-Modernism. New Jersey: Princeton 

University press. 1999, p 131. 
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dinheiro que consome na elaboração do contrato de locação ou 

no exercício de seus direitos de inquilino; precisa ainda notar 

quais são os dispêndios que tem para garantir a propriedade 

sobre os fatores de produção que mantêm.   

Por outro lado o empresário, para viabilizar sua empresa, 

deve cuidar não apenas do preço que recebe por seus produtos 

ou serviços mas também do tempo e do dinheiro que leva para, 

por exemplo, recuperar ou provar judicialmente valores não 

recebidos, garantir a propriedade, posse e uso de seus produtos, 

contratar a forma pelo qual vai transferi-los a terceiros etc. 

A idéia econômica de empresa enquanto organização dos 

fatores de produção traz consigo os custos de produção – 

remuneração de cada fator de produção agrupado somados aos 

custos de oportunidade – e os custos de transação – dispêndios 

relacionados não à remuneração dos fatores de produção mas à 

implementação das transações ou relações jurídicas pelas quais 

são aglutinados. 

 

III – A EMPRESA E SUA APREENSÃO PELO DIREITO 

 

O Direito Comercial, desde suas mais remotas origens, se 

constituiu a partir de determinado conjunto de atos ou pessoas 

que justificassem a criação de regras especiais, apartadas do 

Direito Civil. Trata-se de um ramo do Direito surgido não em 

função de necessidades de ordem lógica ou científica e sim a 

partir das exigências das práticas comerciais e daqueles que 

atuam neste ramo da atividade humana. 

A tendência do ordenamento jurídico em geral – e, mais 

especificamente, o direito privado – a consagrar 

normativamente valores ligados a uma determinada realidade 

econômica é historicamente comprovável: 

“A imagem do direito dos códigos civis é a seguinte – 

uma sociedade unitária e igualitária, subordinada aos 

princípios da liberdade de propriedade e da liberdade 
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contratual; na sociedade real do século XIX, isto constituía, 

essencialmente, a ordem jurídica particular dos pioneiros da 

nova sociedade do lucro surgida com a revolução industrial. 

(...) Isso documenta o carácter particular da ordem jurídica 

que o movimento de unificação burguês expressamente 

favoreceu e adotou na codificação. Com o direito dos títulos de 

crédito e no direito comercial a classe burguesa dos 

empresários comerciais e industriais, estabeleceu para si um 

direito especial, mas também aqui de acordo com o modelo 

napoleônico: nas suas linhas gerais já no o direito da ordem 

dos comerciantes do antigo regime (...), mas um direito 

especial, abstracto, adequado à função (não ao ‘estado’) dos 

comerciante, direito que, em virtude de um feliz destino, se 

tornou no ‘pioneiro’ do tráfego jurídico da sociedade 

burguesa.”
16

  

A influência que a estrutura econômica em um 

determinado momento histórico exerce sobre o conjunto de 

normas que ali se institui é apontada, inclusive, como a 

principal responsável pela existência e autonomia do ramo 

jurídico responsável pela disciplina da atividade comercial: 

“Realmente, se retrocedermos na história do direito, fácil 

será constatar que o nascimento do direito comercial se 

conjuga com uma fratura entre o direito romano-canônico 

comum então vigente e as exigências econômicas que hoje em 

dia denominaríamos capitalísticas e que se fizeram sentir 

desde as comunas italianas no século XII em contraposição 

aos sistema econômico então mais geralmente difundido”. 
17

 

Com o advento do Código de Comércio francês, em 

1807, ganhou corpo a noção de atos de comércio, adotada ali e 

pelos diversos Códigos que a ele se seguiram e nele se 

inspiraram.  
                                                      
16 WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. Lisboa: Ed. Calouste 

Gulbenkian, 2003. p 528/529 
17 ASCARELLI, Tullio. Panorama do Direito Comercial. São Paulo: Saraiva e Cia 

Livraria Acadêmica, 1947. p 22 
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Sob esta orientação a lei passou a elencar (de forma 

taxativa ou meramente exemplificativa) determinados atos que, 

independente da circunstância de serem praticados por 

comerciantes profissionais, estariam sob a disciplina do Direito 

Comercial, pelos simples fato de existir disposição legal a 

respeito deste enquadramento. É a chamada concepção objetiva 

deste ramo especial do Direito Privado, oposta àquela 

anteriormente vigorante (concepção subjetiva) e segundo a 

qual determinado ato seria regulado pelo Direito Comercial 

desde que fosse praticado por comerciante profissional. 

“Com o surgimento do Código Comercial Francês, 

´Code de Commerce`, iniciou-se a fase que marcou a 

passagem da caracterização do direito comercial da pessoa do 

comerciante (fase subjetiva) para os atos jurídicos por 

qualquer pessoa praticados (fase objetiva); o legislador 

identificou atos jurídicos e os relacionou como sendo atos de 

mercancia. Foi o início da objetivação do Direito 

Comercial.”
18

 

O Código Comercial brasileiro de 1850 adotou o 

posicionamento do Código francês relegando, entretanto, ao 

Regulamento nº 737 do mesmo ano a tarefa de enumerar, em 

seu art. 19, aqueles atos apartados da disciplina do Direito 

Civil. 

Porém, com o crescimento e aprimoramento da atividade 

produtiva e de intermediação foi possível perceber toda a 

insuficiência desta noção como elemento definidor do Direito 

Comercial enquanto ramo autônomo do conhecimento jurídico. 

A produção, transformação e circulação de bens pós-

Revolução Industrial passaram a se efetuar, como já 

lembramos, de forma muito mais elaborada e organizada que a 

verificada quando do advento do critério dos atos de comércio 

pela legislação.  

                                                      
18 LIPPERT, Márcia Mallmann. A Empresa no Código Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2003. p 49 
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A noção de comércio e de comerciante, como 

vislumbrados na origem histórica do Direito Comercial, é 

francamente distinta da realidade que a partir de agora se 

apresenta e a substituição dos atos de comércio por um critério 

mais amplo e adequado se torna indispensável.    

Assim foi que no início do século XX - e especialmente 

após o Código Italiano de 1942 - passou-se a invocar a noção 

de empresa como real e verdadeiro critério distintivo sobre o 

qual se apoiariam as regras específicas componentes do ramo 

especial do Direito Privado. A partir de então cumpriria ao 

Direito Comercial a tarefa de regulamentar os chamados ''atos 

de empresa''. 

Cabe ao Direito, face à importância que a organização 

empresarial dos fatores de produção apresenta para a sociedade 

moderna, dedicar-lhe os princípios, normas e institutos antes 

desenvolvidos apenas para o regramento dos atos de comércio. 

É assim que o Direito Comercial (o Direito do Comércio) passa 

a ser o Direito Empresarial (ou Direito da Empresa). 

Porém a idéia de empresa apresenta, aos estudiosos em 

geral e aos juristas em particular, um fator complicador de 

significativa importância, qual seja: a caracterização da 

empresa tem origem e inicial desenvolvimento no âmbito da 

Economia, sendo apenas posteriormente acolhida e empregada 

– nem sempre com o mesmo significado – no âmbito da 

Administração, das Ciências Contábeis e pelo Direito, que a 

adota como elemento substitutivo da noção de atos de 

comércio.  

A noção jurídica de empresa acompanha, em grande 

parte, o entendimento que dela faz a Economia. O Código da 

Insolvência e da Recuperação de Empresas português se refere 

expressamente à definição de empresa em seu artigo 5
o
, que 

merece transcrição dada sua similitude com a concepção que a 

Economia tem do instituto: 

Para efeitos deste Código, considera-se empresa toda a 
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organização de capital e de trabalho destinada ao exercício de 

qualquer actividade econômica.  

Em seu Livro II o Código Civil de 2002 dedica-se a 

cuidar do que chama “Direito de Empresa”, o qual nada mais é 

do que o regime jurídico privado especialmente elaborado para 

disciplinar os atos vinculados à empresa. Assim o direito 

positivo brasileiro adota expressa e definitivamente (art. 966 

caput) o conceito de empresa como elemento balizador e 

distintivo entre o campo de incidência das normas de direito 

privado. 

No Direito brasileiro, porém, a definição de empresa 

agrega outros elementos que, a rigor, são irrelevantes do ponto 

de vista econômico. Assim, nem tudo o que pode ser 

considerado empresa para a Economia é, no Direito, objeto das 

normas especiais componentes do Direito de Empresa. A noção 

econômica de empresa em muito se assemelha mas não se 

equipara à sua definição jurídica. 

Determinadas atividades econômicas, embora 

organizadas para a produção ou circulação de bens ou serviços 

e com nítido intuito lucrativo estão apartadas da idéia de 

empresa consagrada pela legislação brasileira. 

Tais atividades econômicas encontram-se no parágrafo 

único do já mencionado art. 966 do Código Civil de 2002, que 

diz: 

Não se considera empresário quem exerce profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda 

com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o 

exercício da profissão constituir elemento de empresa. 

Temos então que qualquer pessoa física ou jurídica que 

desenvolva profissão intelectual, de natureza científica, literária 

ou artística terá sua atividade apartada das normas do Direito 

de Empresa ainda que pratique tal atividade com intuito 

lucrativo e de forma economicamente organizada. 

Tratam-se, regra geral, de atividades nas quais há um 
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vínculo essencial entre o adquirente do serviço e os atributos 

profissionais e pessoais que acompanham a pessoa que irá 

prestá-lo. As atividades intelectuais, artísticas, científicas ou 

literárias podem ser prestadas de forma empresarialmente 

organizada e certamente apresentam, hoje, intuito lucrativo. 

Seriam então, sob um enfoque econômico, exemplos de 

empresas. Foram, porém, apartadas da definição jurídica de 

empresa (e, por conseqüência, do âmbito de incidência das 

normas de Direito Empresarial) face ao caráter personalíssimo 

que se lhes costuma acompanhar. 

Tanto é esta a orientação da legislação brasileira que 

quando tais atividades de feição personalíssima perdem este 

caráter em virtude da prevalência da organização econômica 

por ela dada aos fatores de produção a solução legal é 

diferente. Segundo os termos do citado art. 966 par. único se as 

atividades intelectuais, artísticas, científicas ou literárias se 

constituem em “elemento de empresa” o sujeito que as exerce 

passa a se submeter ao Direito de Empresa.  

Assim, se as atividades desta natureza são prestadas sem 

a prevalência do caráter personalíssimo que justificou sua 

separação das demais atividades empresariais – e sim com 

parte de um complexo mais abrangente de serviços - não há 

fundamento para tal cisão.  

Outro ponto de contraste entre a aproximação econômica 

e a definição jurídica de empresa no direito brasileiro está no 

art. 971 do Código Civil de 2002. Diz ele: 

O empresário, cuja atividade rural constitua sua 

principal profissão, pode, observadas as formalidades de que 

tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no 

Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, 

caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos 

os efeitos, ao empresário sujeito a registro. 

Se analisarmos o tema apenas face à aproximação 

econômica que traçamos e à literalidade do caput do art. 966 
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não teremos maiores dúvidas em afirmar que a pessoa (física 

ou jurídica) que se dedique profissionalmente a atividade 

agrária é exercente de uma “atividade econômica organizada 

para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”, ou 

seja: é empresário (o chamado empresário rural). 

De acordo com o novo Código, porém, estes 

profissionais somente se sujeitarão às normas concernentes ao 

Direito de Empresa se formalizarem seu registro perante a 

Junta Comercial de sua sede.  

Conclui-se, portanto, que os empresários rurais passam a 

representar categoria profissional cujo regime jurídico é 

definido não pelo objeto de sua atividade mas sim pelo local 

onde forem arquivados seus atos constitutivos (Junta 

Comercial ou Cartório civil). Tal registro ganha, para estes 

profissionais, efeito até então desconhecido do Direito 

brasileiro. 

Vários autores de expressão, como Waldírio Bulgarelli, 

se referem à empresa como sujeito de direito
19

. Este 

movimento encontra respaldo ainda em diferentes tópicos da 

legislação pátria, como na Consolidação das Leis do Trabalho 

(art. 2º) e mesmo na Constituição Federal de 1988
20

.  

Também em outros ramos das Ciências Sociais Aplicadas 

(como na Administração e nas Ciências Contábeis)
21

 costuma-

se empregar o termo empresa como sinônimo de pessoa 

jurídica constituída para o exercício de uma atividade de 

produção ou circulação de bens ou serviços. 

Não há, entretanto, como concordar com a idéia de 

subjetivação da empresa face ao texto do Código Civil de 2002 
                                                      
19 BULGARELLI, Waldírio. A teoria jurídica da empresa. 1ª edição. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 1985. p 47 
20 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial - Vol. 1. São Paulo: Ed. Saraiva, 

1982. p 58 e TAVARES PAES, P. R. Curso de Direito Comercial -  Vol II. São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,  1987. p 41 
21 DRUCKER. Peter. Introdução à Administração. 3a edição. São Paulo: Ed. 

Thompson-Pioneira, 1998. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 10a 

edição. São Paulo: Ed. Atlas. 2003. 
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que, neste particular, preferiu não exibir específica definição de 

empresa optando por remeter-nos, assim como fez o Código 

Italiano de 1942, à caracterização do empresário. 

Diz o caput do art. 966 do Código Civil brasileiro: 

Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a 

circulação de bens ou serviços. 

Se empresário é a pessoa que exerce profissionalmente e 

de forma organizada atividade econômica destinada à produção 

ou circulação de bens ou serviços resta claro que, ao contrário 

do que apregoam os partidários da subjetivação da empresa, 

esta se refere à atividade e não à pessoa do empresário. 

Empresário, no Direito (e, como vimos, também para a 

Economia), é o titular da empresa. É a pessoa física ou jurídica 

que, em seu nome e por sua conta, pratica profissional e 

organizadamente atos de produção e/ou distribuição de bens ou 

serviços com intuito de lucro. 

“A pessoa jurídica empresária é cotidianamente 

denominada ‘empresa’, e os seus sócios são chamados 

‘empresários’. Em termos técnicos, contudo, empresa é a 

atividade, e não a pessoa que a explora; e empresário não é o 

sócio da sociedade empresarial, mas a própria sociedade. É 

necessário, assim, acentuar, de modo enfático, que o 

integrante de uma sociedade empresária (o sócio) não é 

empresário, não está, por conseguinte, sujeito às normas que 

definem os direitos e deveres do empresário. (...) A empresa 

pode ser explorada por uma pessoa física ou jurídica. No 

primeiro caso, o exercente da atividade econômica se chama 

empresário individual; no segundo, sociedade empresária. 

Como é a pessoa jurídica que explora a atividade empresarial, 

não é correto chamar de ‘empresário’ o sócio da sociedade 

empresária.”
22

 

                                                      
22 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial - Vol. I. 2a edição. São 

Paulo: Ed. Saraiva, 1999. p 61/62 
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Há, no direito brasileiro, duas espécies de empresários. 

Um deles é o empresário individual, a pessoa física que, em 

seu próprio nome, exerce a empresa com intuito lucrativo e 

profissional. O outro é o chamado empresário coletivo, que 

nada mais são do que os diversos tipos de sociedades 

empresárias, as quais, por sua vez, representam o agrupamento 

de duas ou mais pessoas interessadas em exercer a empresa sob 

o nome, conta e risco de uma pessoa jurídica. 

É inegável que o empresário (seja individual ou coletivo) 

é o sujeito de direito que pratica a atividade econômica 

empresarial. É o ente dotado de personalidade jurídica e que 

realiza, em seu nome, atos de produção e/ou distribuição de 

bens ou serviços com intuito de lucro. 

Neste sentido Osmar Brina Corrêa Lima verifica que '' já 

no campo do Direito Comercial, a empresa é considerada do 

ponto de vista objetivo, como atividade de uma pessoa, física 

ou jurídica, que é o empresário.''
23

 

Assim a definição jurídica de empresa é obtida a partir de 

quatro características a ela inerentes:   

1 – quanto ao objeto – trata-se de um gênero de 

atividades humanas. São atos e relações jurídicas 

habitualmente realizados com vistas à produção, à 

intermediação/circulação de bens ou, ainda, à prestação de 

serviços.  

O objeto da empresa é o exercício habitual da produção 

ou distribuição de bens ou da prestação de serviços. Vale 

lembrar, porém, que, quanto à prestação destes serviços, estão 

excluídas aquelas atividades que denotem nítido vínculo 

personalíssimo entre o prestador e o tomador do serviço. 

2 - quanto à finalidade – para o Direito, só há empresa 

quando a atividade por ela desenvolvida (produção ou 

distribuição de bens, prestação de serviços sem caráter 

                                                      
23 CORRÊA LIMA, Osmar Brina. Sociedades Anônimas - textos e casos. Rio de 

Janeiro: Ed. Forense, 1991, p 15 
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personalíssimo) se efetua com intuito lucrativo. As atividades 

exercidas sem finalidade de ganho pecuniário estão apartadas 

da idéia jurídica de empresa e, logicamente, as pessoas que a 

elas se dedicam não são empresários. 

3- quanto à forma – Economicamente a empresa se 

ampara sobre o modo pela qual são agrupados os fatores de 

produção. Em função disso também só se pode pensar em 

empresa, para o Direito, quando se encontram economicamente 

organizados os quatro fatores de produção fundamentais: 

capital, recursos naturais, trabalho e tecnologia. A empresa é 

exercida como finalidade lucrativa e de forma economicamente 

organizada. 

4 – risco – A atividade empresarial implica na assunção 

maciça de obrigações de ordem patrimonial, obrigações estas 

que recairão sobre o patrimônio do sujeito de direito que a 

exerça (o empresário). “Há um princípio fundamental, em 

matéria de responsabilidade civil, segundo o qual o devedor 

responde, com a totalidade de seus bens, presentes e futuros, 

pelo adimplemento de suas obrigações: o patrimônio do 

devedor é a garantia comum de seus credores.”
24

 

Cumpre ao ordenamento jurídico, por sua vez, regular a 

matéria de modo a evitar que o risco assumido pelo empresário 

acabe por ser compartilhado por terceiros como fornecedores e 

instituições financeiras. “A imputação da atividade 

empresarial parece estar relacionada à assunção de riscos, à 

possibilidade de perda da riqueza investida no exercício da 

atividade da empresa. Risco é inerente à atividade empresarial 

e perder ou ganhar faz parte dela. Entretanto, é preciso 

distinguir, por serem distintas, as pessoas do empresário, 

organizador dos fatores da produção, das dos investidores, 

aqueles que aportam recursos  financeiros para a organização 

                                                      
24 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O Regime Jurídico da Insolvência. 

Revista do Instituto dos Advogados do Paraná – N. 19. 1997. p 26 
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empresarial.”
25

 

A organização dos fatores de produção para o exercício 

organizado de tal gênero de atividades não é garantia, para seu 

titular, de que o lucro procurado será efetivamente alcançado. 

O risco de insucesso financeiro é inerente à empresa e, nesta 

hipótese, cabe ao empresário responder patrimonialmente pelo 

fracasso. 

 

IV – O DIREITO E A MAXIMIZAÇÃO DA EFICIÊNCIA 

NO EXERCÍCIO DA EMPRESA 

 

Se tomada a empresa em seu sentido estático (como 

conjunto organizado de fatores produtivos) constataremos que 

esta categoria econômica é disciplinada juridicamente sob a 

perspectiva dos direitos de propriedade.  

Cumpre ao Direito disciplinar a empresa - em seu sentido 

estático - estabelecendo os poderes, as garantias e limites 

disponíveis ao empresário sobre o uso e gozo dos fatores 

produtivos por ele organizados. Cabe à legislação assegurar ao 

empresário, através da disciplina dos direitos de propriedade, o 

poder de empregar sua organização econômica no sentido que 

mais lhe interesse.  

Ronald Coase concentrou-se sobre o estudo dos direitos 

de propriedade e a eficiência a partir dos custos de transação
26

. 

O famoso Teorema de Coase, que procura sintetizar a relação 

entre o Direito (mais especificamente os direitos de 

propriedade) e os custos de transação pode ser abordado sob 

diferentes formas, uma das quais passamos a expor:  

A análise econômica parte da premissa de que os agentes 

econômicos
27

 atuam no mercado com o objetivo de maximizar 

                                                      
25 SZTAJN, Rachel. Teoria Jurídica da Empresa. São Paulo: Ed. Atlas, 2004. p 159 
26 COASE, Ronald. The problem of social cost. Journal of Law and Economics.  

The University of Chicago Press I. N.3. 1960 
27 “Agentes econômicos” são quaisquer entes dotados de capacidade para 

validamente adquirir direitos ou contrair obrigações. São, em termos jurídicos, 
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seus próprios interesses e, como conseqüência natural deste 

intuito, procuram orientar sua conduta sob a perspectiva de sua 

eficiência
28

. 

As transações econômicas (relações contratuais) são 

instrumentos pelos quais os agentes econômicos procuram 

interagir no sentido de obter a máxima eficiência na produção 

ou alocação dos bens e serviços disponíveis e, deste modo, 

maximizar seus próprios interesses. 

Entretanto, a constituição destas relações contratuais 

destinadas à maior eficiência de produção ou distribuição 

acarretam um dispêndio de tempo e/ou dinheiro para sua 

constituição, custos estes denominados custos de transação. 

Transpondo tal raciocínio para o âmbito dos direitos de 

propriedade sobre as diferentes categorias de bens pode-se 

afirmar que os agentes econômicos tendem a transacionar 

(estabelecer relações jurídicas contratuais) com o objetivo de 

alcançarem uma situação na qual a propriedade sobre estes 

bens esteja distribuída da forma mais eficiente. 

Distribuição eficiente dos direitos de propriedade sobre 

os bens significa, com base na definição de Kaldor-Hicks
29

, 

atribuir-se tais direitos de propriedade àqueles que mais os 

valorizam, ou seja: deve-se conferir a propriedade dos bens aos 

agentes econômicos (sujeitos de direito) que não estariam 

dispostos - por lhes ser menos vantajoso - a abrir mão dela pelo 

                                                                                                                
Sujeitos de Direito. 
28 “Economic analysis of law seeks to identify the effects of legal rules on the 

behavior of relevant actors and whether these effects are socially desirable. The 

approach employed is that of economic analysis generally: the behavior of 

individuals and firms is described assuming that they are forward looking and 

rational, and the framework of welfare economics is adopted to assess the social 

desirability of outcomes.” POLINSKY, Mitchell A . SHAVELL, Steven. Economic 

Analysis of Law. John M. Olin Center for Law, Economics, and Business. 

Discussion paper n. 536. November 2005. p 2 
29 BLAUG, Mark. Economic Theory in retrospect. Fifth Edition. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996. p 574. MERCURO, Nicholas. MEDEMA, 

Steven G. Economics and the law – from Posner to post-modernism. Princeton – 

New Jersey: Princeton University press, 1999. p 50 
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seu equivalente financeiro.  

Se os direitos de propriedade de um bem são conferidos a 

alguém que está disposto a cedê-los pelo seu equivalente 

financeiro (alocação ineficiente) haverá no mercado pelo 

menos uma transação econômica (ou relação jurídica) entre 

este proprietário e outro agente econômico para quem os 

direitos de propriedade sobre tal bem valham tanto que ele está 

disposto a pagar o que por eles deseja o proprietário. 

Cumpre à legislação e aos seus aplicadores, deste modo, 

se antecipar a tal realidade e incumbirem-se de eles próprios 

conferirem os direitos de propriedade àqueles indivíduos que 

valorizam tais direitos, como instrumentos de maximização de 

seus interesses, a ponto de que se recusariam a cedê-los pelo 

seu equivalente financeiro mas, ao contrário, se disporiam a ir 

ao mercado para adquirir tais direitos de propriedade pelo valor 

que têm para seus titulares.  

Agindo desta forma a legislação e os juízes contribuem 

para a diminuição de transações (relações jurídicas contratuais) 

necessárias à alocação eficiente dos direitos de propriedade e, 

por óbvio, levam também à diminuição dos custos de transação 

no exercício da empresa.  

Se a legislação já distribui os direitos de propriedade 

segundo este critério de eficiência não haverá motivo para que 

as pessoas (e mais especificamente os empresários) busquem 

transacionar sobre estes direitos, uma vez que eles estarão sob 

a titularidade de quem mais os valoriza não havendo também, 

por conseqüência, quem, no mercado, possa ou queira pagar 

por eles.  

Se reduzidas a zero as transações (relações jurídicas) 

destinadas a alterações nos direitos de propriedade sobre os 

bens (uma vez que já efetuada de forma eficiente) são 

automaticamente anulados os custos de transação. 

Assim, quanto mais os direitos de propriedade sobre os 

bens forem alocados de forma eficiente (ou seja, atribuindo-os 
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a quem mais os valorize) menos numerosas serão as transações 

econômicas – relações jurídicas – realizadas para atingir-se esta 

eficiência na alocação da propriedade sobre os fatores de 

produção e, obviamente, menores são os custos de transação 

para o exercício da empresa. 

Podemos também – e isto é constantemente feito pela 

análise econômica do Direito – ampliar o Teorema de Coase de 

forma a aplicá-lo às normas disciplinadoras de outros 

institutos. Façamos isto com relação à visão dinâmica da 

empresa. 

A empresa é, sob seu aspecto dinâmico, um feixe 

coordenado de relações jurídicas contratuais estabelecidas pelo 

empresário com a finalidade de organização dos fatores de 

produção e circulação dos bens ou serviços por ele produzidos 

ou distribuídos.  

Já salientamos que a empresa, vista sob seu aspecto 

estático, é juridicamente regulada por meio dos direitos de 

propriedade. Já sob sua perspectiva dinâmica a empresa é 

objeto da legislação quando esta disciplina a constituição, 

existência, efeitos e extinção dos contratos. 

Sob a perspectiva dinâmica da empresa não podemos 

admitir como eficiente (e mesmo factível) uma hipótese em 

que tais transações econômicas (relações jurídicas contratuais) 

não sejam realizadas. Ao contrário do que se tem quanto aos 

direitos de propriedade (responsáveis pela disciplina da 

empresa em sentido estático), em que a eficiência está ligada à 

diminuição de transações ou relações jurídicas realizadas, 

quando tomada a empresa sob sua perspectiva dinâmica a 

legislação deve é procurar facilitar a realização destas 

transações. 

Não há como haver empresa sem esta gama de transações 

ou relações jurídicas contratuais. A eficiência, aqui, está em 

permitir que estas transações se realizem com o menor custo 

possível. Quanto mais baixos forem os custos de transação 



RIDB, Ano 1 (2012), nº 8          | 4937 

 

 

maiores e mais eficientes serão as transações contratuais 

realizadas pelos empresários com o intuito de organizar os 

fatores de produção. 

Sob este perfil a eficiência do Direito está em minimizar 

(ou, hipoteticamente, acabar) com os custos de transação – 

mediante redução ou eliminação das dificuldades e gastos para 

contratação – de forma que, no exercício da empresa, haja uma 

maior quantidade e qualidade de trocas e relações jurídicas 

destinadas à organização dos fatores de produção. 

Sob um enfoque econômico a disciplina jurídica da 

empresa deve se preocupar em procurar reduzir ao máximo os 

custos que os empresários enfrentam para concretizar as 

relações jurídicas contratuais necessárias ao seu exercício.  

Cabe à legislação, ao regulamentar os contratos inerentes 

à atividade empresarial, não apenas dispor sobre a sua 

constituição e funcionamento mas também procurar estabelecer 

mecanismos eficientes de aquisição, manutenção, proteção e 

transferência de direitos entre os agentes econômicos como 

forma de minimizar os custos de transação. 

“Lowering transaction costs ‘lubricates’ bargaining. An 

important legal objective is to lubricate private bargains by 

lowering transaction costs. (…) By lubricating bargaining, the 

law enables the private parties to exchange legal rights, thus 

relieving lawmakers of the difficult task of allocating legal 

rights efficiently. 

We can formalize this principle as the Normative Coase 

Theorem: 

Structure the law so as to remove the impediments to 

private agreements.”
30

 

Assim, a disciplina jurídica da empresa deve procurar 

reduzir os custos que o empresário enfrenta para fixar as 

relações jurídicas necessárias à aglutinação dos fatores de 

                                                      
30 COOTER. Robert; ULEN, Thomas. Law & Economics. 4th ed. Addison Wesley, 

Longman. 2005. p 97 
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produção estabelecendo, por exemplo, regras claras de 

contratação, maior agilidade na formalização destes contratos e 

máxima eficiência no respeito aos direitos e deveres livremente 

estipulados pelas partes. 

Os institutos que historicamente compõem o Direito da 

Empresa podem perfeitamente ser analisados como formas 

peculiares de disciplina da propriedade ou dos contratos. O 

Direito apanha e disciplina a empresa tanto em seu perfil 

estático (através dos direitos de propriedade) quanto em seu 

perfil dinâmico (ao regular relações jurídicas contratuais). 

As sociedades anônimas são, em síntese, uma instituição 

legal destinada a estruturar o capital de duas ou mais pessoas 

(os acionistas) que se agrupam para constituir – diretamente ou 

através dos administradores – um conjunto de fatores de 

produção. 

O direito da propriedade industrial, a seu turno, é a 

proteção legalmente estabelecida às criações intelectuais 

desenvolvidas pelo empresário para otimizar os fatores de 

produção. É, deste modo, a proteção à propriedade sobre a 

tecnologia, um dos fatores de produção sobre os quais se ergue 

a empresa. 

Também a falência é um corolário dos direitos de 

propriedade já que procura, face à insolvência do devedor, 

organizar e maximizar os direitos dos credores sobre seu 

patrimônio. 

São todos estes exemplos situações em que o Direito, 

através da disciplina aos direitos de propriedade em suas 

diferentes nuances, regula a empresa enquanto conjunto 

organizado de fatores produtivos (perfil estático da empresa). 

Já a empresa vista sob seu aspecto dinâmico (como um 

conjunto organizado de relações jurídicas contratuais) é 

absorvida e regulada juridicamente quando são disciplinados, 

por exemplo, os títulos e demais documentos de crédito, uma 

vez que o crédito é decorrência natural das relações contratuais 
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que o empresário constitui no exercício de sua atividade. 

Também a recuperação judicial da empresa é um instituto 

decorrente da necessidade de se disciplinar juridicamente os 

contratos inerentes à empresa em seu sentido dinâmico. É um 

instituto que tenta salvaguardar da falência a empresa mediante 

a disciplina de um grande acordo (contrato) pelo qual credores, 

sócios, administradores, empregados e outros irão tentar 

mantê-la como apta a continuar firmando as relações 

contratuais que lhe são essenciais. 

Por fim, e de forma mais nítida, quando a legislação 

disciplina os contratos civis, trabalhistas ou empresariais está 

obviamente regulando a empresa vista sob o ponto de vista 

dinâmico.  

 

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo deste estudo é procurar conciliar a 

compreensão que a Economia tem da empresa com a forma 

pela qual é disciplinada pela legislação. Neste sentido 

defendemos o entendimento de que é incorreto enfocar tão 

complexo fenômeno sob uma única perspectiva. 

A empresa pode e deve ser analisada tanto como 

organização de fatores produtivos quanto como um conjunto de 

relações contratuais firmadas pelo empresário, o que torna 

essencial para uma maior eficiência de sua disciplina legal o 

modo pelo qual estão estruturados os direitos de propriedade e 

dos contratos. 
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