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RESUMO: A República Federativa do Brasil se constitui em um Estado Democrático de 
Direito e dentre os seus fundamentos insere-se o princípio do respeito à dignidade da pessoa 
humana. Nesse contexto, o art. 3º da referida Carta Política menciona que dentre os objetivos 
da República Federativa do Brasil está a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
garantindo o desenvolvimento social, para erradicar a pobreza e a marginalização, mediante a 
redução das desigualdades sociais e regionais. O objetivo do presente resumo é analisar, 
mediante o estabelecimento de um paralelo entre a atividade empresarial, garantida 
constitucionalmente, portanto, positivada constitucionalmente e a função social no exercício 
da atividade empresarial, como forma de proteção aos Direitos Humanos. É justamente no 
exercício da atividade empresarial que observamos a projeção da função social da empresa 
para os Direitos Humanos, decorrendo daí a justificativa da relevância temática, uma vez que, 
quando a empresa cumpre com sua finalidade social, os direitos sociais são respeitados, 
contribuindo-se para o desenvolvimento da finalidade da República Federativa do Brasil. Por 
outro lado, quando a atividade empresarial é desenvolvida de forma a satisfazer os interesses 
individuais e egoísticos do empresário, haverá não o descumprimento da função social da 
empresa, mas também a não efetivação dos Direito Humanos. A metodologia de pesquisa 
adotada é o dedutivo. Nesse sentido, todas as demais regras constitucionais, entre elas a 
proteção da Ordem Econômica, do Meio Ambiente têm por finalidade atender os objetivos da 
República Federativa do Brasil. No âmbito da atividade empresarial, a função social da 
empresa, prevista no inciso IV, do artigo 170, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, se de um lado garante o direito à livre concorrência, por outro lado, o exercício de tal 
atividade deve-se se voltar para uma função social. É, portanto, forma de efetivação dos 
Direitos Humanos. Portanto, a livre iniciativa da atividade empresarial deve ser exercida de 
forma congruente com a proteção dos Direitos Humanos. O art. 5º da referida Carta Política, 
por sua vez, trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. São garantias individuais e 
coletivas que têm por finalidade a efetivação dos Direitos Humanos, como forma de constituir 
um Estado Democrático de Direito. 
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