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APRESENTAÇAO 

Não é nova, no Brasü, a luta pela participação do trabalhador 
nos lucros da emprêsa, antecedendo mesmo à Revolução de 1930 as 
primeiras tentativas de implantá-la. (Veja,..se, a propósito, no Re-
latório do Deputado Paulo Sarasate à Comissão de Legislação Social, 
apresentando o Projeto 1 039, o subtítulo Evolução da Idéia no 
Brasil). 

O principio da participação, todavia, só logrou acolhida - após 
debates acêrca de sua conveniência, eficácia social e econômica, e 
modalidade a ser adotada - no texto constitucional de 1946, cujo 
art. 157, IV, a determinava "obrigatória e direta". 

Promulgada a Constituição em setembro, já no dia 7 de no-
vembro eram apresentados os dois primeiros projetos de lei pro-
curando regulamentar aquêle dispositivo: os de n."" 96/46, do Sr. 
Berto Condé, e 104/46, do Sr. Segadas Viana (mais tarde re-
numerados 1394/49 e 1 393/48, respectivamente). Seguiram-se 
os projetos n.08 5/47, do Sr. Daniel Faraco; 534/47, do Sr. João 
Amazonas; 1 039/48, da Comissão de Legislação Social; 606/50, * 
do Sr. Segadas Viana, que aproveita, com apenas alguns cortes, a 
versão original do 1 039, razão por que não o transcrevemos; 144/51, 
do Sr. Arthur Audrá; 429/55, do Sr. Carlos Lacerda (projeto de 
Código do Trabalho); 1 929/56, do Sr. Queiroz Filho; 14/59, do 
Sr. Paulo de Tarso; 168/63, do Sr. Juarez Távora. 

Mencionem-se, embora não transcritos neste trabalho, o Pro· 
jeto n.º 1 081/49, ** do Sr. Pedro Dutra, que, assegurando "remune-
ração extraordinária, em dezembro de cada ano, ao trabalhador, 
até que seja regulamentado o art. 157, IV, da Constituição", foi de-

"' Projeto n.0 606, de 1950, que "institui o Código do Trabalho". 
Publicado no D.C.N. de 31-8-50, pp. 5 792 a 6 010. V. arts. 285 a 306. 

•"' D.C.N. de 25-11-49, p. 11 962. 
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Êste primeiro volume enfeixa, tão-sómente, projetos sôbre par-
ticipação nos lucros que, depois da Carta de 46, tiveram trânsito na 
Câmara dos Deputados. A Diretoria de Documentação e Publicida-
de o apresenta, por determinação da Mesa, como subsídio à discus-
são do Projeto n.0 34/67, oriundo de Mensagem do Poder Executivo. 

Oportunamente, publicar-se-á um segundo volume, contendo o 
debate da matéria durante e após a Constituinte de 1946. 

GEBALDO DE ANDRADE WERNECK, 

Diretor de Documentação e Publicidade. 







PROJETO N.º 96 - 1946 

Dispõe sôbre a participação do trabalhador nos lucros das em-
prêsas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l.º Fica instituída, em todo o País, a participação do 

trabalhador nos lucros das emprêsas, que se regerá pelas normas 
prescritas na presente lei, aplicando-se obrigatóriamente a todos os 
ramos de atividades ou estabelecimentos de fins lucrativos. 

Art. 2.0 Definem-se atividades e estabelecimentos de fins 
lucrativos, sejam pessoas físicas ou jurídicas os seus empreendedo-
res ou proprietários, todos os que visem: 

a) exploração das terras, meramente extrativa ou mediante 
cultura de qualquer espécie agrícola e ainda a mineração ou indus-
trialização de águas, tanto para aproveitamento medicinal como 
para produção hidrelétrica, fôrça motriz ou qualquer outra; 

b) beneficiamento de produtos extrativos ou agrícolas, quan-
do consistam em prédios ou emprêsas distintas dos que se aplicam 
à obtenção de tais produtos em estado natural; 

e) exploração da caça e da pesca, desde que requeira a cola-
boração de diversos indivíduos; 

d) industrialização de produtos de qualquer natureza, seja 
qual fôr a energia empregada e a espécie ou origem da matéria-pri-
ma utilizada; 

e) montagem e acondicionamento para comércio de máqui-
nas com peças importadas ou fabricadas no País, quando consti-
tuam atividade distinta da própria fabricação, bem assim quando 
se tratar de produtos importados a granel; 

f) o transporte de produtos, mercadorias ou indivíduos por 
qualquer via, bem como emprêsas de turismo ou venda de passa-
gens em transportes coletivos; 
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g) exploração das comunicações por via postal, telegráfica, te-
lefônica, radiofônica ou outras, desde que não desenvolvidas direta-
mente pelo poder público; 

h) comércio por grosso ou a varejo, em qualquer das suas mo-
dalidades; 

i) exploração do comércio de imóveis, tanto no aspecto da 
transferência de propriedades como no da auferição de renda; 

j) comércio monetário ou de valores públicos ou privados, por 
meio de bancos, casas bancárias, escritórios ou agentes de negócios 
em geral; 

k) exploração de hotéis, casas ou estâncias de recreio ou re- 
pouso, hospitais e quaisquer outros estabelecimentos cuja renda  
provenha da prestação de serviços a terceiras pessoas;  

l) exploração de divertimentos públicos em qualquer das suas 
modalidades, abrangendo não só os empresários teatrais, cinemato-
gráficos, circenses·e outros como as organizações, grupos artísticos, 
companhias dramáticas, orquestras ou conjuntos, mesmo esporti-
vos, que façam exibições mediante pagamento por parte dos assi· 
nantes; 

m) exploração do ensino em qualquer das suas modalidades; 
n) exploração de emprêsas jornalísticas e de publicidade em 

geral. 
Parágrafo único. A discriminação supra não exclui dos efei-

tos da presente lei qualquer outro ramo de atividade, porventura 
diferente dos enumerados, desde que se trate de emprêsa de fins 
lucrativos, exigindo o concurso de pessoas definidas nas leis sociais 
como empregados. 

Art. 3.0 A participação dos empregados nos lucros das em-
prêsas consistirá em cotas-partes do capital nelas invertido, as quais 
serão constituídas e se incorporarão pela maneira disposta na pre-
sente lei. 

Art. 4.º Para a formação das cotas-partes de que trata o ar-
tigo anterior, todos os estabelecimentos mencionados no art. 2.0 

reservarão em suas fôlhas de pagamento mensais um duodécimo 
(1/12) do ordenado, salário, gratificação ou pagamento, qualque1 
que seja a sua denominação, entregue como remuneração de ser-
viços a qualquer indivíduo que nêles ou para êles trabalhem. 
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Parágrafo único. A importância correspondente a um doze 
avos (1/12) dos salários, ordenados e pagamentos em remuneração 
de serviços prestados na qualidade de empregado às emprêsas será 
acrescida às fôlhas de pagamento, escriturando-se como despesa de 
mão-de-obra, não sofrendo para ela os empregados qualquer des-
conto em seus recebimentos. 

Art. 5.º Anualmente nos balanços dos estabelecimentos as 
emprêsas deduzirão de seus lucros líquidos a importância corres-
pondente a trinta por cento (30 % ) , que será somada à apurada pe-
las reservas mensais, e a quantia resultante desta soma constituirá 
a parte de lucros a ser distribuída entre os empregados, na forma 
da presente lei. 

§ 1.º Para apuração da percentagem constante do presente 
artigo, serão computados como lucros líquidos das emprêsas os va-
lores pecuniários das aquisições e inversões feitas no ano social que 
se incorporem ao patrimônio da emprêsa. 

§ 2.0 A distribuição dos lucros apurados na forma do presen-
te artigo será feita nominalmente a cada empregado, operário ou 
auxiliar, em cota-parte proporcional à remuneração por êle obtida 
pela prestação de seus serviços durante o ano social. 

§ 3.º Na distribuição de que trata êste artigo não serão con-
templados os servidores que durante o ano social houverem, sem 
causa justificada, faltado ao serviço em 10% (dez por cento) ou 
mais dos dias efetivos de trabalho da emprêsa. 

§ 4.º As sobras correspondentes aos não contemplados em 
virtude do disposto no parágrafo anterior serão redistribuídas en-
tre os trabalhadores e empregados que houverem dado freqüência 
ao trabalho em 95 % (noventa e cinco por cento) ou mais dos dias 
efetivos de atividade da emprêsa. 

§ 5.º Se por ocasião da distribuição houver sobras decorren-
tes do abstencionismo previsto no§ 3.0 , e não houver quem se bene-
ficie na forma do parágrafo anterior, continuarão as importâncias 
assim apuradas reservadas para distribuição ao fim do exercício so-
cial seguinte, mediante adição à quantia apurada na maneira dis-
posta pelo presente artigo. 

Art. 6.º Verificando-se, em dois anos consecutivos de exer-
cício da emprêsa, a hipótese prevista no§ 3.0 do artigo anterior, sem 
que alguém preencha as condições do§ 4.º, os diretores da mesma, 
até vinte dias após o encerramento do segundo balanço, farão ao 
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Ministro do Trabalho exposição circunstanciada da ocorrência, a 
fim de que êste determine a aplicação das reservas feitas, em obras 
ou serviços de benefício social que discriminará. 

Art. 7.º Têm direito à participação nos lucros das emprêsas 
todos os indivíduos físicos que para o alcance dos fins visados por 
elas concorram na qualidade de empregados, como tais definidos 
na Legislação Social vigente. 

Art. 8.º A importância correspondente à distribuição de que 
trata o art. 5.º e seus parágrafos, constituirá a cota-parte do em-
pregado e será incorporada em seu nome ao capital invertido na 
emprêsa, conferindo-lhe os direitos que adiante se dispõem. 

Art. 9.º Ainda depois da incorporação ao capital da em-
prêsa, em seu nome, das cotas-partes de que trata o artigo ante-
rior, o indivíduo, desde que continue a prestar os serviços para os 
quais se contratou ou outros por natureza sujeitos a subordinação 
hierárquica, continuará a ser considerado trabalhador ou empre-
gado, tanto para o efeito de ser contemplado nas futuras partici-
pações de lucros como para a aplicação de qualquer outro preceito 
legal, referente às relações entre empregador e empregado. 

Art. 10. Para os efeitos desta incorporação as sociedades já 
organizadas por ações ou cotas de valor superior a Cr$ 200,00 (du-
zentos cruzeiros) ficam obrigadas a declarar, nas repartições onde 
estiverem registrados ou arquivados os seus estatutos ou contratos, 
dentro de noventa (90) dias a contar da regulamentação da pre-
sente lei, em quantas frações de ação ou cota do valor supra fica-
rão elas subdivididas, a fim de que ela se possa fazer por frações, 
quando a parte distribuída nominativamente ao empregado não 
perfaça a importância de uma ação ou cota. 

Art. 11. Tratando-se de emprêsas em nome individual de na-
tureza civil, ou outras que não tiverem seus estatutos ou contratos 
sociais devidamente registrados ou arquivados, em virtude de lei 
anterior, ficarão o seu proprietário ou diretores obrigados a, ao pra-
zo do artigo anterior, fazerem declaração, no Registro de Comércio 
de sua sede, da importância do capital investido nas mesmas. 

Parágrafo único. Nestas emprêsas a incorporação dos lucros 
distribuídos ao trabalhador, na forma da presente lei, se fará to-
mando por base o valor nominal de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) 
para cada cota-parte. 
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Art. 12. Quando na distribuição nominal dos lucros atribuí-
dos aos trabalhadores resultar, preenchido o valor de uma ou algu-
mas cotas-partes, sobra monetária, será esta escriturada a crédito do 
empregado a quem couber, na própria emprêsa, e vencerá os juros 
de 5% (cinco por cento) ao ano até que, no exercício futuro, adi-
cionada à participação que lhe fôr distribuída, perfaça nova cota-
parte. 

Art. 13. Aos titulares das cotas-partes de capital conse-
qüentes à participação do trabalhador nos lucros das emprêsas, es-
tão assegurados todos os direitos que a Lei das Sociedades por Ações 
conferem aos acionistas das assim organizadas; exceto, apenas, o 
de alienação das mesmas por ato inter vivos. 

Art. 14. A transmissão de cotas-partes formadas de acôr-
do com a presente lei, por motivo de falecimento do seu titular, se-
rá permitida quando o beneficiário herdeiro fôr trabalhador ou em-
pregado na mesma emprêsa em que o era o de cujus. 

Art. 15. Na hipótese do titular de cotas-partes provenientes 
da execução da presente lei falecer sem deixar herdeiro, com a qua-
lidade prevista no artigo anterior, os seus beneficiários, observada 
a legislação civil a respeito, serão embolsados pela emprêsa no va-
lor das mesmas. 

Art. 16. o embôlso de que trata o artigo anterior será reali-
zado ao encargo das reservas de que trata o art. 4.º, permanecen-
do as cotas-partes assim embolsadas em substituição do numerá-
rio despendido, a fim de serem atribuídas a outro, ou outros traba-
lhadores ou empregados, terminando o exercício em que tal fato se 
verificar, na distribuição de lucros que então se fizer. 

Art. 17. Na forma disposta no artigo antecedente se proce-
derá quando o titular de cotas-partes de que trata esta lei deixar 
definitivamente o serviço da emprêsa. 

Art. 18. O aumento do capital das emprêsas, resultante da 
soma das cotas-partes de que trata a presente lei, será declarado, 
anualmente, dentro de sessenta dias de sua distribuição, ficando 
isento do pagamento de impostos em que incidirá, na hipótese de 
constituir-se por cotizações em dinheiro, ou bens equivalentes. 

Art. 19. A importância total dos lucros distribuídos anual-
mente aos trabalhadores pelas emprêsas será, também, abatida no 
cálculo dos rendimentos líquidos sujeitos ao impôsto de renda. 
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Art. 20. Nas emprêsas organizadas segundo os preceitos da 
Lei das Sociedades por Ações, será criado um Conselho de Colabo-
ração Administrativa, composto de três membros por quinhentos 
empregados no mínimo e mais dois por grupo de quinhentos ou fra-
ção que excederem àqueles primeiros. 

Art. 21. :a:ste Conselho será eleito anualmente com vinte dias 
de antecedência da data fixada para a Assembléia Ordinária, por 
voto secreto, fazendo parte do colégio eleitoral todos os trabalha-
dores ou empregados da mesma emprêsa, maiores de dezoito anos. 

Art. 22. Tal Conselho se reunirá, até cinco dias o mais tar- 
dar, anteriores à Assembléia Ordinária, a fim de eleger o seu repre- 
sentante nesta, com a função de opinar e votar sôbre todos os as- 
suntos que forem objeto de deliberação da mesma.  

Parágrafo único. ~ste representante fica credenciado para 
tomar parte em tôdas as Assembléias da Sociedade que se realiza-
rem durante o ano social e o seu voto será computado pelo número 
que couber ao de cotas-partes do Capital formado pela distribuição 
de que trata a presente lei. 

Art. 23. Todos os assuntos da Sociedade que, na forma da le-
gislação vigente, dependem de aprovação de Assembléias Gerais, se-
rão com quinze dias, pelo menos, de antecedência da reunião das 
mesmas comunicados pela Diretoria da Sociedade ao Conselho de 
Colaboração Administrativa, a fim de que o seu representante se 
habilite a votar de acôrdo com o que fôr resolvido, por maioria de 
votos, no mesmo Conselho. 

Parágrafo único. É permitido ao Conselho, quando reunido 
para deliberar sôbre assunto a ser discutido em Assembléia Geral 
da Sociedade, tomar conhecimento de renúncia ou destituir o re-
presentante, por maioria de dois terços dos seus componentes. Tal 
deliberação para ser válida perante a Assembléia deverá ser comu-
nicada à Diretoria com cinco dias, pelo menos, de antecedência da 
reunião da mesma. 

Art. 24. Independente de disposição estatutária, fica atribuí-
da ao Conselho de Colaboração Administrativa a função de opinar 
sôbre qualquer alteração solicitada pelos trabalhadores e emprega-
dos, ou proposta pela Diretoria da Sociedade, que diga respeito aos 
salários ou outros proventos que devam ser pagos aos auxiliares da 
emprêsa. 
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Art. 25. Se a deliberação da Diretoria da Sociedade, relativa 
a salários e proventos de seus auxiliares, fôr contrária ao que hou-
ver opinado o Conselho de Colaboração Administrativa, êste poderá 
recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da sede da Sociedade, 
instaurando-se o dissídio coletivo, na forma da legislação vigente, 
com base nas cópias das atas das suas e reuniões da Diretoria, que 
disserem respeito ao assunto. 

Art. 26. Além das atribuições decorrentes dos artigos ante-
riores, os estatutos sociais poderão criar novas funções a serem exer-
cidas pelos Conselhos de Colaboração Administrativa. 

Art. 27. O Poder Executivo, por intermédio do Ministro do 
Trabalho, Indústria e Comércio, baixará regulamento para execução 
da presente lei dentro do prazo de trinta dias de sua promulgação, 
de maneira que os seus preceitos comecem a ser aplicados no pró-
ximo ano de 1947. 

Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1946. - Berto Condé. 
A Comissão Executiva, cumprindo o disposto no art. 167 do Re-

gimento Interno, opina no sentido de que seja julgado objeto de 
deliberação o projeto apresentado pelo Sr. Berto Condé, dispondo 
sôbre a participação do trabalhador nos lucros das emprêsas. 

Em 7-11-1946. - Honório Monteiro. - Lauro Montenegro. 
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PROJETO 

N.º 104 - 1946 * 

(Do Sr. Segadas Viana) 

* Anexado ao 1039/48.  
Recebeu, posteriorme~te, o n.0 1393/48.  
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PROJETO N.0 104 - 1946 * 

Dispõe sôbre a participação do trabalhador nos lucros das emprêsas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º Todo trabalhador tem direito a participação direta 
nos lucros da emprêsa em que fôr empregado, nos têrmos previstos 
nesta lei. 

Art. 2.0 O direito a participação nos lucros se inicia a partir 
de um ano da vigência do contrato de trabalho. 

Art. 3.º Considera-se emprêsa, para o que dispõe o art. 1.º, 
qualquer organização ou empreendimento, coletivo ou individual, 
com finalidade de lucro e que tenha empregado que perceba salá-
rio ou remuneração sob qualquer título. 

Art. 4.º Também são consideradas emprêsas, para os efeitos 
desta lei, as propriedades rurais de cuja exploração decorra qual-
quer atividade comercial ou industrial. 

Da cota destinada aos empregados 

Art. 5.º Dos lucros líquidos apurados em balanço será des-
tinada uma cota para ser distribuída aos empregados, na seguinte 
proporção: 

Lucro até 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 
Do excedente de 10% até 25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30% 
Do excedente de 25% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% 

Art. 6.º A cota de lucros destinada aos empregados será di-
vidida em duas partes, cabendo 20 % aos encarregados de serviço, 

* Numeramos os artigos do projeto. 
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chefes de grupos, seções ou setores, na proporção de seus salários; 
a outra parte, de 80%, será distribuída entre os demais emprega-
dos tendo em vista sua assiduidade e seu tempo de serviço. 

Art. 7.º O~valor da cota destinada a distribuição entre os 
empregados não poderá ser inferior a prêmios ou gratificações sob 
qualquer título, concedidas aos diretores ou empregadores. 

Da distribuição de lucros 

Art. 8.0 Para o efeito do cálculo da percentagem que cabe a 
cada empregado a freqüência integral durante o ano será compu-
tada como 600 pontos, e cada ano de serviço como 20 pontos até 
um mínimo de 400. 

Art. 9.º Cada falta justificada ao serviço importará na per-
da de apenas 5 pontos, descontando-se 20 pontos por falta não jus-
tificada. A perda de todos os pontos de assiduidade importará na 
perda ao direito na participação nos lucros. 

Art. 10. O pagamento dos lucros de cada empregado, salvo 
motivo de necessidade comprovado perante a direção da emprê-
sa, será feito em duas parcelas iguais, a primeira dividida em seis 
prestações pagas bimestralmente, por ocasião do pagamento do sa-
lário, e a segunda entregue de uma só vez ao empregado por ocasião 
em que entrar no gôzo das férias anuais remuneradas. 

Disposições Gerais 

Art. 11. Para os efeitos de balanço não poderão ser criadas 
novas rubricas de reservas ou fundos especiais não contidas no ba-
lanço de 1945, nem os recursos destinados a êsses fins poderão ser 
percentagens superiores, sôbre o capital, às que tiverem sido esta-
belecidas no balanço de 1945. 

Art. 12. Tôda emprêsa será obrigada a dar publicidade, com 
afixação, em local acessível aos empregados, do balanço do ano an-
terior. 

Art. 13. A verificação de qualquer sonegação de lucros des-
tinados aos empregados poderá ser feita por qual.quer autoridade 
fiscal que, por fôrça de lei, tenha direito ao exame da escrita da em-
prêsa, ou a requerimento dos prejudicados. 
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Art. 14. A autoridade fiscal que verificar a infração lavrará 
o respectivo auto, encaminhando-o à autoridade local competente 
da Divisão do Impôsto de Renda. 

Art. 15. A infração da presente lei ou a sonegação de lucros 
importará na imposição de multa dentro dos limites de 50% a 300% 
da importância sonegada. 

Parágrafo único. A importância da multa será escriturada 
em conta especial no Tesouro Nacional e será entregue, para apli· 
cação em finalidades de assistência social, ao sindicato de empre-
gados da categoria correspondente à atividade exercida pela em-
prêsa. Inexistindo órgão sindical, de qualquer grau, aquela impor-
tância será destinada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Co-
mércio à ampliação dos serviços da Divi.São de Higiene e Segurança 
do Trabalho. 

Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, 7 de novembro de 
1946. - Segadas Viana. - Benício FonteneUe. - Gurgel do 
Amaral. 

A Comissão Executiva, cumprindo o disposto no art. 167 do 
Regimento Interno, opina no sentido de que seja julgado objeto de 
deliberação o projeto apresentado pelos Srs. Segadas Viana e Be-
nício Fontenelle, sôbre a participação dos trabalhadores nos lucros 
das emprêsas. 

Em 7 de novembro de 1946. - Honório Monteiro. - Eurico 
Souza Leão. - Lauro Montenegro. 





PROJETO 

N.0 5 - 1947 * 

(Do Sr. Daniel Faraco) 
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PROJETO N.0 5 - 1947 

Regula a participação do trabalhador nos lucros das emprêsas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º A participação do trabalhador nos lucros das em-
prêsas, estabelecida pelo art. 157, n.º IV, da Constituição Federal, 
é regulada pela presente lei. 

Art. 2.0 As prescrições desta lei se aplicam: 
a) às emprêsas - pessoas naturais ou jurídicas - que, exer-

cendo atividade econômica com fins lucrativos, estiverem obrigadas 
por lei a manter escrita organizada de suas operações; 

b) a todos quantos revistam a qualidade de empregados des-
sas emprêsas, como tais caracterizados pela legislação em vigor. 

Art. 3.º Aos empregados das emprêsas mencionadas no ar-
tigo anterior será atribuída, anualmente, uma cota nos lucros apu-
rados, calculada com base no capital efetivamente invertido no em-
preendimento e no valor da indenização por despedida a que teria 
direito o empregado . 

Parâgrafo único. Por capital efetivamente invertido, enten-
de-se a soma t1 0 capital realizado e dos fundos de reserva, excluídos 
os para atern.J' · a depreciações. a perdas eventuais e, ainda, ao pa-
gamento de : ~nizações por despedida. 

Art. 4.t. _)ividir-se-ão o;, 1cros em partes proporcionais ao 
capital efeti v 1ente invertiuc · .w valor da indenização por des-
pedida, cabe: ' à emprêsa a ;J::. · ' relativa àquele capital e, a cada 
empregad0 a cota corresv · ·nt t' à indenização a que teria di-
reito se des1 ·do no últimü ·_ · ,h) ano ao qual se referirem os lu-
cros partiln 

§ l.º _· · J. os fins des:., ·i. a indt'nização por despedida cor-
responder~ 1pre a um rn• e ordenado por ano de serviço. 

§ 2c reito a umc. . :-:upil'mentar nos lueros, igual à que 
obterian :-' ;sem emprc_·: s. (' rt't'Olllll'ddo aos proprietários da 





PROJETO N.0 5 - 1947 

Regula a participação do trabalhador nos lucros das emprêsas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l.º A participação do trabalhador nos lucros das em-
prêsas, estabelecida pelo art. 157, n.º IV, da Constituição Federal, 
é regulada pela presente lei. 

Art. 2.º As prescrições desta lei se aplicam: 
a) às emprêsas - pessoas naturais ou jurídicas - que, exer-

cendo atividade econômica com fins lucrativos, estiverem obrigadas 
por lei a manter escrita organizada de suas operações; 

b) a todos quantos revistam a qualidade de empregados des-
sas emprêsas, como tais caracterizados pela legislação em vigor. 

Art. 3.º Aos empregados das emprêsas mencionadas no ar-
tigo anterior será atribuída, anualmente, uma cota nos lucros apu-
rados, calculada com base no capital efetivamente invertido no em-
preendimento e no valor da indenização por despedida a que teria 
direito o empregado. 

Parágrafo único. Por capital efetivamente invertido, enten-
de-se a soma do capital realizado e dos fundos de reserva, excluídos 
os para atender a depreciações, a perdas eventuais e, ainda, ao pa-
gamento de indenizações por despedida. 

Art. 4.º Dividir-se-ão os lucros em partes proporcionais ao 
capital efetivamente invertido e ao valor da indenização por des-
pedida, cabendo à emprêsa a parte relativa àquele capital e, a cada 
empregado, uma cota correspondente à indenização a que teria di-
reito se despedido no último dia do ano ao qual se referirem os lu-
cros partilhados. 

§ 1.º Para os fins desta lei, a indenização por despedida cor-
responderá sempre a um mês de ordenado por ano de serviço. 

§ 2.º O direito a uma cota suplementar nos lucros, igual à que 
obteriam se fôssem empregados, é reconhecido aos proprietários da 
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emprêsa que nela aplicarem atividade pessoal. Para efeito de cál-
culo da cota suplementar, tomar-se-á como salário o equivalente 
da retirada pro labore, não se computando, para cada um dos pro-
prietários, o que exceder a cinco vêzes o salário individual médio 
pago durante o ano. Como tempo de serviço, tomar-se-á o número 
de anos de efetiva atividade na emprêsa, não se computando os 
anos excedentes a dez completados até 31 de dezembro de 1946. 

Art. 5.0 Sempre que o total das cotas de lucros atribuídos aos 
empregados fôr inferior a 20 % do lucro da emprêsa, tais cotas se-
rão majoradas proporcionalmente, até que seu total perfaça um 
duodécimo (1/12) do ordenado efetivamente percebido pelo empre-
gado durante o ano a que se referir a participação. 

Parágrafo único. As faltas aos serviço importarão no descon- 
to de tantos centésimos da cota atribuída ao empregado, quantos  
os dias úteis nos quais estêve êste ausente. O desconto será de  
1/300 por dia, nos casos de falta por motiva comprovado de molés- 
tia na pessoa do empregado.  

Art. 6.º Quando a cota de lucros atribuída ao empregado 
exceder a um sexto (1/6) do ordenado total por êle percebido du-
rante o ano a que se referir a participação, o excesso ser-lhe-á cre-
ditado pela firma, numa conta intitulada "Fundo de Participação 
nos Lucros" . 

Parágrafo único. Essa conta vencerá juros de 5 % ao ano e 
nela o empregado poderá efetuar retiradas nos seguintes casos: 

a) para integrar, no todo ou em parte, a cota de capital com 
que venha a participar da emprêsa ou o aumento de cota de capi-
tal que nela possua; 

b) para suprir a falta de pagamento da cota de lucros, nos 
anos em que êstes forem nulos ou insuficientes, caso em que sua 
retirada não poderá exceder ao necessário e elevar o pagamento a 
1/24 do ordenado total por êle percebido durante o ano de lucros 
nulos ou insuficientes; 

e) quando fôr despedido ou de despedir, caso em que poderá 
retirar todo o saldo da conta, sendo lícito à firma efetuar o paga-
mento em prestações mensais equivalentes ao ordenado de um mês, 
acrescidas dos juros de 9% a.a., contados da data da despedida. 

Art. 7.º Para os fins da presente lei, os lucros anuais das 
firmas serão os lucros líquidos que servirem de base para o paga-
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mento do impôsto de renda, excluídos quaisquer abatimentos, mas 
deduzido o impôsto devido. 

Parágrafo único. Nas emprêsas sujeitas a limite legal para a 
distribuição de dividendos, considerar-se-á lucro líquido o dividen-
do efetivamente distribuído. 

Art. 8.o Quando ficar positivada a dissolução de um mesmo 
grupo comercial ou industrial em várias emprêsas, com o fim de 
diminuir os lucros de uma ou de algumas dentre elas, poderá a Jus-
tiça do Trabalho ordenar que, para os efeitos desta lei, as emprê-
sas constantes do grupo sejam consideradas como uma só. Prova-
da a má fé, será aplicada às emprêsas a penalidade prevista no 
art. 10. 

Art. 9.0 O "Fundo de Participação nos Lucros", menciona-
do no art. 6.º, será, em caso de falência ou concordata da emprêsa, 
equiparado aos ordenados devidos aos empregados. 

Art. 10. As infrações da presente lei, de que resultar a di-
minuição da cota de lucros atribuída ao empregado, serão puni-
das com multa equivalente ao valor das quantias sonegadas, sem 
prejuízo do pagamento devido aos empregados. 

Art. 11. Dentro de sessenta dias, a contar da promulgação da 
presente lei, o Poder Executivo regulará por decreto sua aplicação. 

Justificação 

A regulamentação do dispositivo constitucional que estabelece 
a participação nos lucros é tarefa da mais alta relevância, confia-
da ao patriotismo e à sabedoria do Congresso Nacional. 

Vai realizar a Nação, incontestàvelmente, uma experiência que 
há de ficar histórica, ao tentar traduzir em prática princípio de 
elevada inspiração, qual o de considerar patrões e operários, não 
já como membros de classes inimigas e irremediàvelrnente disso-
ciadas, mas como elementos integrantes da emprêsa e participan-
tes de seu destino. 

Temerário seria desconhecer as grandes dificuldades que se 
opõem ao ideal, de origem genuinamente cristã, no qual se apoiou 
o texto de nossa Lei Magna. Faz-se preciso superar defeitos que 
séculos de desentendimentos e incompreensões sedimentaram na 
mentalidade dos que, colaborando juntos no processo de produção, 

UYJ.N:lllV"Illv.i oyóVlN:!IVm::>oa :aa oyô:!IS
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se habituaram a uma desarmonia aparentemente irremediável na 
distribuição dos benefícios e das responsanbilidades da produção 
social. 

A experiência que a Nação se apresta a realizar envolve riscos. 
Seria insensatez negá-lo. 

Mal elaborada ou mal aplicada, a lei da participação nos lu-
cros pode contribuir para desorganizar a produção, criando novas 
fontes de atritos entre empregados e empregadores. Pode, ainda, 
alterando radicalmente a remuneração de certas formas de traba-
lho, introduzir na distribuição da mão-de-obra graves desajusta-
mentos . Pode, também, se não forem observadas normas de eqüi-
dade difíceis de estabelecer, gerar desgostos entre os próprios be-
neficiados, com repercussões desastrosas para o inteiro sistema. 

Cumpre, portanto, ao legislador caminhar com prudência no 
terreno a desbravar, o que não exclui, entretanto, que o faça com 
energia e coragem. Há que ultrapassar ceticismos, vencer como-
dismos, neutralizar ganâncias de tôda ordem, e somente uma ação 
vigorosa tem possibilidade de êxito em meio a tantos obstáculos. 

A regulamentação do art. 157, n.0 IV, da Carta de Setembro 
não pode e não deve, evidentemente, ser obra de restrito número 
de pessoas. Impõe-se, pelo contrário, a colaboração do maior nú-
mero possível para que a lei atenda a tôdas as facêtas da realida-
de, aproveitando sugestões de elementos representativos dos mais 
variados setores. 

Foram apresentados à Câmara, no decorrer da última sessão 
legislativa, dois projetos, de autoria dos nobres Deputados Srs. 
Berto Condé e Segadas Viana. A colaboração a prestar, portanto, 
poderia cingir-se a emendas que seriam apresentadas nas oportuni-
dades regimentais. 

Todo projeto dessa natureza, entretanto, obedece a uma ordem 
de idéias que, por assim dizer, se expandem em círculos concêntri-
cos em tôrno da idéia central consagrada na Constituição. 

Quanto mais próximo da idéia central se situarem as diver-
gências de opinião, tanto mais difícil será conciliá-las através de 
emendas aos projetos originais. Parece certo que numerosos outros 
projetos surgirão seguindo ordens de idéias diversas, mais ou me-
nos distanciadas das que presidiram a elaboração dos projetos exis-
tentes. 
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Cumprirá à Comissão de Legislação Social submeter tais pro-
jetos a um debate preliminar, procurando possíveis fórmulas de 
conciliação. 1!:sse debate envolverá, por conseguinte, idéias básicas 
pelas quais se orientará a lei e sàmente em estágio ulterior virão 
à baila pormenores ajustáveis por meio de emendas. 

1!:stes os motivos pelos quais se preferiu apresentar um nôvo 
projeto, visando oferecer elementos para essa discussão preliminar. 

O projeto é dominado pela preocupação de estabelecer, no que 
diz respeito ao êxito do empreendimento produtivo no qual cola-
boram, uma relação de solidariedade tão estreita quanto possível. 
É convicção de seu autor - defendida nos debates da Assembléia 
Constituinte - que o regime do salário já preencheu sua função 
histórica, e sua substituição gradativa, pelo regime da sociedade 
entre todos quantos cooperam na emprêsa, se impõe como exigên-
cia da própria natureza do homem e da economia. 1!:sse regime traz 
como conseqüência a participação não apenas nos lucros mas ainda 
na gestão e na propriedade da emprêsa. 

Por outro lado, seria insensato desconhecer que uma modifica-
ção na estrutura do contrato de trabalho não se pode processar de 
uma hora para outra. Faz-se mister aguardar que a evolução se 
opere naturalmente, auxiliando-a e mesmo orientando-a, mas evi-
tando comprometer-lhe o êxito pela impaciência. Dentro dêste pon-
to de vista, o projeto deliberadamente se cingiu ao que é compatí-
vel com as circunstâncias atuais. 

Evitou, ainda, apresentar a participação como um auxílio pres-
tado ao operário, a pretexto de remediar situações de miséria. A 
participação nos lucros não se situa no terreno da assistência, e 
sim no da justiça. Ela deve trazer, como corolário lógico, uma maior 
consciência das responsabilidades do trabalhador no empreendi-
mento em que colabora. 

Esta a razão de dispositivos como o do art. 6.0 do projeto, pre-
vendo a capitalização da parte dos lucros excedentes a determina-
do limite, e o do art. 5.o, parágrafo único, estabelecendo descontos 
por faltas ao serviço. 

Passa-se, agora, a comentar ligeiramente os artigos do projeto 
com o fito de tornar mais claro o objetivo de suas principais dispo-
sições: 

Art. 1.o Estabelece as finalidades da lei. 
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Art. 2.º Caracteriza as pessoas às quais se aplicam as pres-
crições legais. A existência de escrita organizada é condição indis-
pensável para apuração dos lucros a partilhar. Pràticamente tôdas 
as emprêsas estão hoje na obrigação legal de manterem escrita de 
suas operações. Se há setores ainda não atingidos por esta obriga-
ção, é o caso de estudar a possibilidade de estendê-la até lá. 

Arts. 3.0 e 4.º O problema mais sério que a distribuição de 
parte dos lucros aos empregados oferece é, precisamente, o cálcu-
lo da cota a distribuir. Capital e trabalho cooperam, para a produ-
ção da qual resulta o lucro em escala que varia de acôrdo com a 
natureza do empreendimento. A fixação de percentagens invariá-
veis seria injusta, pois implicaria em retribur igualmente contribu-
tos desiguais. 

A legislação social brasileira, entretanto, oferece um elemento 
precioso para solução do problema. Estabelecendo que o trabalha-
dor despedido tem direito a uma indenização equivalente a tantos 
meses de salário quantos os anos de serviço, reconhece ela, impll-
citamentE:', sei· êsse 0 valor incorporado pelo trabalhador ao patri-
mônio da emprêsa, por seu trabalho cotidiano. 

o precedente legal invocado toma em consideração os elemen-
tos que forçosamente deverão ser ponderados em qualquer tenta-
tiva de fixar o grau de participação do trabalhador no acervo da 
emprêsa à qual dedica suas energias, ou seja, de um lado o fator 
qualitativo, medido pelo valor do salário mensal, e do outro o fator 
quantitativo, medido pelo tempo durante o qual vem o empregado 
exercendo sua atividade em favor do empreendimento. 

O montante dêsse contributo é, assim, comparado com o vulto 
do êapital invertido na emprêsa, e de acôrdo com a proporção exis-
tente se dividem os lucros apurados. Mesmo aos proprietários da 
emprêsa, quando nela empreguem sua atividade pessoal, é reconhe-
cido o direito a uma cota de lucros suplementar à que percebem co-
mo titulares do capital. O § 2.º do art. 4.º visa atender, de modo 
especial, aos casos de artesanato, nos quais o trabalhador, havendo 
conseguido montar uma pequena oficina, contrata companheiros 
para auxiliá-lo. Sendo pequeno geralmente o capital invertido, po-
deria vir o artesão a receber cota de lucros igual ou inferior à de 
seus companheiros que nenhum capital arriscaram, o que seria in-
justo e desalentador. 
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Art. 5.º Visa o artigo os casos em que, havendo lucro sufi-
ciente, a desproporção entre o capital invertido e o produto dos sa-
lários pelo tempo de serviço torne irrisória a cota distribuída aos 
operários, com reflexo desfavorável sôbre o sistema. Tal pode ocor-
rer em emprêsas de recente constituição, para citar um exemplo. 

Manda o projeto, em tais circunstâncias, atribuir aos empre-
gados, desde que contida no limite de 20% dos lucros apurados, urna 
cota equivalente a 1/12 do ordenado efetivamente percebido du-
rante o ano. É a consagração legal do pagamento de uma gratifi-
cação correspondente a um mês de salário, desde que os lucros a 
justifiquem, medida esta já adotada por um grande número de em-
prêsas no País. 

A participação nos benefícios da produção implica, necessària-
mente, em participar de suas responsabilidades. O parágrafo único 
do art. 5.º prevê o caso de faltas ao serviço. As perdas resultantes 
não se cifram, é sabido, ao trabalho que o operário deixa de exe-
cutar, mas se ampliam pelo desajustamento causado por êsse deficit 
num processo altamente organizado como é o da moderna pro-
dução. 

O absenteísmo obreiro é, ao demais, um dos grandes males com 
que luta a economia nacional, fazendo-se sentir a necessidade de 
medidas tendentes a combatê-lo. 

O parágrafo prevê, para a falta não justificada, o desconto de 
1/300, nos casos de falta motivada por enfermidade na pessoa do 
empregado. 

Art. 6.º O princípio de responsabilidade encontra outra apli-
cação nas disposições dêste artigo. Objeta-se, com efeito, contra a 
participação do empregado nos lucros, que ela impede a inversão 
dêstes, sob a forma de capital, no processo produtivo. 

O artigo prevê a capitalização da parte da cota de lucros que 
exceder a dois meses de salário. Tal excesso integrará um fundo 
especial, sendo previstas as hipóteses em que se admitem retiradas, 
destacando-se a da aplicação de capital com as quais venha o em-
pregado a participar da emprêsa. 

A co-propriedade de empregados e empregadores em relação à 
emprêsa é, aliás, o ideal a que se deve tender, como o único capaz 
de democratizar realmente a vida econômica. 
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Art. 7.0 As disposições dêste artigo visam eliminar contro-
vérsias relativas à apuração dos lucros das emprêsas. Os balanços 
aceitos pelo fisco, para fins de pagamento do impôsto de renda, tra-
zem a presunção legal da exatidão, de vez que a Fazenda se acha 
armada de meios poderosos de fiscalização. Futuramente, com o 
progresso da idéia da co-gestão, atualmente apenas esboçada, será 
o sistema aperfeiçoado com garantias suplementares de exatidão. 

A dedução do impôsto de renda, do lucro a partilhar, é exigida 
lógicamente por incidir o tributo sôbre o lucro global e não apenas 
a cota reservada à emprêsa. 

O parágrafo único dêste artigo é uma aplicação das limitações 
legais para a distribuição de dividendos nas emprêsas cujos lucros 
se devem ao exercício de atividades paraestatais. 

Art. 8.º Prevê, êste artigo, um estratagema a que podem re-
correr as emprêsas para se furtarem a partilhar, com seus empre-
gados, os lucros obtidos. É oportuno o dispositivo, pois parece que 
já se fazem tentativas visando preparar a evasão às normas legais. 

Art. 9.º O fundo especial, criado pelo art. 6.0 , deve ser pro-
tegido em casos de falência ou concordata das emprêsas. É, por 
isso, equiparado aos ordenados devidos aos empregados. 

Art. 10. Pune, com multa equivalente ao valor das quantias 
sonegadas, as infrações da lei de que resultar a diminuição da cota 
de lucros devida ao empregado. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1947. - Daniel Faraca. 

A Comissão Executiva, cumprindo o disposto no art. 167 do 
Regimento Interno, opina no sentido de que seja julgado objeto de 
deliberação o projeto apresentado pelo Sr. Daniel Faraco, regulan-
do a participação do trabalhador nos lucros das emprêsas. 

Sala da Comissão Executiva, 27 de março de 1947. - José Au-
gusto. - Pedro Pomar. - Pereira da Silva. 



PROJETO 

N.0 534 - 1947 * 

(Do Sr. João Amazonas) 

• Anexado ao 1 039/48. 





PROJETO 

N.0 534 - 1947 

Dfspõe sôbre a participação obrigatória e direta cio trabalhador nos lucros 
das emprêsas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Todo trabalhador, desde que conte mais de 90 dias 

de efetivo serviço, tem direito à participação nos lucros da 
emprêsa. 

Art. 2.° Considera-se emprêsa ou empregador aquêle que 
admite, rem.unera e dirige a prestação pessoal de serviços. 

Art. 3.º Considera-se trabalhador ou empregado tôda pessoa 
física que prestar serviços à emprêsa ou empregador, sob a depen-
dência dêste, e mediante remuneração. 

Art. 4.º Considera-se lucro, para os efeitos desta lei, o 
rendimento obtido pela emprêsa na exploração da sua atividade, 
deduzidas as despesas realizadas no decurso do ano social e neces-
sárias à produção do mesmo rendimento, como tais consideradas 
as previstas na legislação sôbre a cobrança do impôsto de renda. 

Art. 5.0 Do lucro apurado anualmente em balanço, a emprêsa 
ou empregador destinará 1/3 para distribuição entre seus traba-
lhadores ou empregados, na proporção do número de dias de 
trabalho de cada um, durante o ano. 

Parágrafo único. Quando a duração da atividade da emprêsa 
ou empregador fôr por tempo inferior a um ano, ou exercer ativi-
dade periódica ou descontínua, far-se-á a apuração do lucro por 
ocasião do encerramento da atividade ou após a conclusão das suas 
operações periódicas ou descontínuas, procedendo-se à distribuição 
do têrço do lucro apurado pela forma prescrita neste artigo. 

Art. 6.0 O pagamento da cota de lucro que couber a cada 
trabalhador ou empregado será efetuado até o último dia útil do 
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mês de maio, quando o encerramento do balanço coincidir com o 
fim do ano civil, ou 150 dias após o referido encerramento, quando 
o balanço não se encerrar na mencionada época ou corresponder 
a uma fração do ano ou a determinadas operações periódicas ou 
descontínuas da atividade da emprêsa ou empregador. 

Art. 7.0 A falta de pagamento da cota a que tiver direito o 
trabalhador ou empregado, ou de encerramento do balanço nas 
épocas previstas em lei ou nos contratos de sociedade, será punida 
com multa correspondente ao dôbro do valor do lucro distribuível, 
que reverterá em benefício dos trabalhadores. 

Parágrafo único. No caso de falta de levantamento de 
balanço, o juiz competente, mediante requerimento dos interes-
sados, nomeará perito com. assistência das partes, para proceder à 
apuração do lucro da emprêsa ou empregador, que não poderá 
opor-se, sob pretexto algum, à realização da diligência. 

Art. 8.0 No caso de falência, ou insolvência, constituirá 
crédito privilegiado a importância relativa à parte do lucro distri-
buível entre os trabalhadores ou empregados da emprêsa ou 
empregador. 

Parágrafo único. Não havendo bens que, vendidos em leilão, 
sejam suficientes para cobrir o montante do crédito privilegiado 
habilitado no processo de falência, ou insolvência, será a quantia 
apurada distribuída em rateio com os trabalhadores ou empre-
gadores habilitados, na proporção dos respectivos créditos. 

Art. 9.º É assegurado aos trabalhadores ou empregados o 
direito de elegerem livremente, com mandato anual, um Conselho 
de Cooperação que terá por finalidade representar junto à emprêsa 
ou empregador os interêsses daqueles, visando a melhoria da pro-
dução e das condições de trabalho, como também de observar o 
cumprimento das disposições desta lei. 

Parágrafo único. Ao empregado ou trabalhadür eleito para 
o Conselho de Cooperação, qualquer que seja o seu tempo de serviço 
e enquanto exercer o cargo, ficam asseguradas as garantias de 
empregado estável. 

Art. 10. Os dissídios provenientes da aplicação desta lei 
serão apreciados e julgados pela Justiça do Trabalho. 

Art. 11. Quando o litígio originar-se de dúvida sôbre a 
exatidão do balanço ou declaração inexata de lucro da emprêsa 



-43-

ou empregador, mesmo quando apresentado pelo sindicato, deverá 
o requerimento ser firmado por 1/5, no mínimo, dos trabalhado-
res da emprêsa. 

Art. 12. A presente lei não poderá ser causa de redução 
de remuneração e vantagens previstas na legislação do trabalho, 
equiparando-se a salário, para efeito de indenização por despe-
dida sem justa causa, os lucros percebidos pelo trabalhador ou 
empregado. 

Art. 13. Prescreve em dois anos o direito de reclamar paga-
mento de qualquer quantia proveniente da aplicação desta lei. 

Parágrafo único. As importâncias não reclamadas dentro 
do prazo previsto neste artigo serão redistribuídas pela emprêsa 
entre os seus trabalhadores. 

Sala das Sessões, 1 de agôsto de 1947. - João Amazonas. -
Maurício Grabois. - Abilio Fernandes. - Gervásio Azevedo. -
Henrique Oest. - Gregório Bezerra. - Claudino Silva. - Osvaldo 
Pacheco. - Jorge Amado. 

Justificação 

A participação de trabalhadores nos lucros da emprêsa não 
é inovação brasileira nem medida de alcance social nos dias em 
que vivemos. Já em 1865 houve uma emprêsa, proprietária das 
minas de Normanton, que aplicou, entre os seus empregados, 
um plano de distribuição de parte dos seus lucros. Em 1936, na 
Inglaterra, existiam 412 planos nesse sentido, abarcando cêrca 
de 260 000 trabalhadores. Essa bonificação não tinha, entretanto, 
um caráter de obrigatoriedade legal, que só agora, depois da 
segunda guerra mundial, vem sendo alcançado em vários países. 

A experiência conhecida nos mostra que fracassou sempre a 
tentativa dos que utilizavam êsse método como recurso para 
desviar o proletariado da luta sindical em defesa dos seus inte-
rêsses, e dos que imaginavam convencer os trabalhadores de que 
se tornavam êles associados da emprêsa e, portanto, obrigados 
a acom.odar-se a reduzidos salários para que assim maiores fôssem 
os lucros e dividendos obtidos no fim de cada ano. 

Há, ainda, os que pensam fazer da participação nos lucros 
uma fonte de pecúlio para a velhice dos trabalhadores ou um 
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meio de torná-los, a longo prazo, proprietários de sua residência. 
Há os que sonham com a distribuição progressiva de ações entre 
o proletariado de modo a fazer crescer, em escala sempre maior, 
o número de pessoas que usufruam. renda anual das emprêsas. 
Mas não levam em consideração, os que assim pensam, o fato de 
que os trabalhadores vivem de salários geralmente inferiores às 
necessidades mais imprescindíveis à vida, e que, portanto, não 
podem se dar ao luxo de acumular recursos de que necessitam, a 
cada instante, até mesmo para manter-se em bom estado de saúde, 
da qual depende a sua capacidade de produção. 

Por isso mesmo a participação nos lucros não pode ser mais 
do que um sistema particular de bonificação adicional aos salários, 
uma bonificação coletiva calculada segundo o resultado financeiro 
de tôda emprêsa, tanto mais justo quanto o lucro é, em grande 
parte, o resultado do esfôrço mal recompensado dos que traba-
lham. A legislação moderna, por êste motivo, usa tecnicamente 
a expressão: participação salarial do trabalhador nos lucros da 
emprêsa. 

Nossa Carta Magna, em seu art. 157, tornou obrigatória a 
participação direta do trabalhador nos lucros da emprêsa. A lei 
que regular o preceito constitucional deve ser prática e eficiente: 
de um lado estabelecendo normas acessíveis à compreensão do 
operário, e do outro, impedindo, tanto quanto possível, a burla 
dos falsos balanços ou da contabilidade que só é verdadeira na 
aparência. 

O projeto que apresentamos visa, além dêsses dois objetivos, 
resguardar igualmente os interêsses da emprêsa e do Estado: da 
emprêsa, porque estimula a cooperação dos trabalhadores com a 
sua administração no sentido de desenvolvimento e progresso da 
mesma; e do Estado, porque, baseando a apuração do lucro na 
legislação fiscal, aumenta o número de pessoas interessadas na 
fiscalização do lucro real, possibilitando por conseqüência melhor 
arrecadação do Impôsto de Renda. 

Propomos, assim, a distribuição de 1/3 dos lucros, que deve 
ser feita entre os trabalhadores, na proporção do número de dias 
de serviço efetivamente prestado. Qualquer que seja êsse tempo 
de serviço, desde que superior a 90 dias, habilita o trabalhador a 
receber a parte que lhe cabe. E é natural que assim seja, levan-
do-se em conta que há profissões e formas de atividades 
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econômicas que obrigam ao trabalho periódico ou descontínuo, o 
que acontece, por exemplo, com a construção civil - trabalho 
descontínuo, - e com a indústria de xarqueadas, que só funciona 
num determinado período do ano. 

.Faz-se mister, também, admitir legalmente .a organização, 
em cada emprêsa, de um Conselho de Cooperação com a finalidade 
de representar junto à sua direção os interêsses dos trabalhadores, 
visando igualmente o aumento e a melhoria da produção. A 
criação dêsses Conselhos muito poderá contribuir para a disci-
plina e assiduidade ao trabalho, bem como para manter a 
harmonia entre os empregados e empregadores. 

Assim. justificamos o projeto de lei anexo, que trata de regula-
mentar o art. 157, inciso IV, da Constituição da República. 

Sala das Sessões, 1 de agôsto de 1947. - João Amazonas. -
Jorge Amado. - Osvaldo Pacheco. - Abílio Fernandes. - Gervásio 
Azevedo. - Henrique Oest. - Gregório Bezerra. - Claudino 
Silva. 

A Comissão Executiva, cumprindo o disposto no art. 167 do 
Regimento Interno, opina no sentido de que seja julgado objeto 
de deliberação o projeto apresentado pelo Sr. João Amazonas e 
outros, dispondo sôbre a participação obrigatória e direta do tra-
balhador nos lucros da emprêsa. 

Sala da Comissão Executiva, 4 de agôsto de 1947. - José 
Augusto. - Munhoz da Rocha. - Pedro Pomar. 





PROJETO 

N.º 1 039 - 1948.  

(Da Comissão de Legislação Social)  

* Anexado o processo respectivo, em 11-12-1963, ao Projeto n.0 1929/56. 





PROJETO 

N.o 1 039 - 1948 

Pispõe sôbre a participação do trabalhador nos lucros da emprêsa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º Todo trabalhador tem direito a participar nos 
lucros da emprêsa a que serve como empregado, nos têrmos e 
pela forma que esta lei determina. 

Art. 2.0 Emprêsa é tôda entidade, individual ou coletiva, 
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assa-
laria e dirige a prestação pessoal de serviços. 

Art. 3.º Empregado é a pessoa física que presta serviços 
de natureza não eventual à emprêsa, sob a dependência desta e 
mediante salário. 

Parágrafo único. Não se incluem nos benefícios desta lei: 
a) os empregados a serviço de profissionais liberais, insti-

tuições de beneficência, associações recreativas ou outras 
instituições sem fins lucrativos; 

b) os empregados domésticos; 
e) os rabalhadores rurais, exceto os que sejam empregados 

em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos 
trabalhos, ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem 
como industriais ou comerciais; 

d) os servidores públicos e das entidades paraestatais; 
e) os servidores de autarquias administrativas; 
f) os empregados das emprêsas de propriedade da União, 

do Estado e dos municípios, salvo em se tratando daquelas cuja 
propriedade ou administração resultem. de circunstâncias transi-
tórias. 
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Art. 10. O valor de cada cota será o quociente da divisão 
dos lucros a distribuir pelo total das cotas obtidas pelos empre-
gados na conformidade dos arts. 12 a 16. 

Art. 11. A participação de cada empregado corresponderá 
ao valor total das suas cotas. 

Art. 12. As cotas de salário serão atribuídas da seguinte 
forma: 

a) salários até Cr$ 500,00 - 4 cotas; 
b) de mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1.000,00 - 6 cotas; 
e) de mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 1.500,00 - 8 cotas; 
d) de mais de Cr$ 1.500,00 até Cr$ 2.000,00 - 10 cotas; 
e) de mais de Cr$ 2.000,00 até Cr$ 2.500,00 - 12 cotas; 
f) de mais de Cr$ 2.500,00 até Cr$ 3.000,00 - 14 cotas; 
g) de mais de Cr$ 3.000,00 até Cr$ 3.500,00 - 16 cotas; 
h) de mais de Cr$ 3.500,00 até Cr$ 4.000,00 - 18 cotas; 
i) salários acima de Cr$ 4.000,00 - 20 cotas. 

Parágrafo único. O salário a que se refere êste artigo ê o 
quociente da divisão por doze do salário percebido durante o ano, 
inclusive a remuneração de horas extraordinárias. 

Art. 13. As cotas de antiguidade serão assim distribuídas: 
a) empregados de 1 a 5 anos de serviço - 1 cota; 
b) de mais de 5 até 10 anos de serviço - 2 cotas; 
e) de mais de 10 até 15 anos de serviço - 4 cotas; 
d) de mais de 15 até 20 anos de serviço - 6 cotas; 
e) de mais de 20 até 25 anos de serviço - 8 cotas; 
f) de mais de 25 anos de serviço - 10 cotas. 

Art. 14. As cotas de família serão atribuídas à razão de uma 
cota para cada pessoa, até o máximo de 10 cotas. 

Parágrafo único. Consideram-se pessoas da familia as que, 
vivendo sob a dependência econômica exclusiva do empregado, 
sejam como tais admitidas na legislação da previdência e discri-
minadas na carteira profissional. 

Art. 15. As cotas de assiduidade serão atribuídas em número 
de 10 a cada empregado que durante o exercício não haja faltado 
ao serviço, deduzindo-se uma cota à razão de cada falta. 
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Parágrafo único. Não se considera falta a ausência legal-
mente justificada. 

Art. 16. As cotas de eficiência serão atribuídas, até o 
máximo de 10, a cada empregado que o mereça, a juízo do empre-
gador ou segundo o critério estabelecido no regulamento da 
emprêsa. 

Art. 17. Aos participantes a que se refere o art. 8.º não se atri-
buirão cotas de assiduidade nem de eficiência. 

Art. 18. Tôda vez que a participação individual exceder à 
metade do salário percebido durante o respectivo exercício, será 
o excesso depositado na própria emprêsa, em nome do empregado, 
ou, se a ela não parecer conveniente, em instituição bancária de 
reconhecida idoneidade, devendo vencer juros não inferiores aos 
normais, a cargo da emprêsa ou da instituição bancária, confor-
me o caso. 

§ l.º Somente será permitido efetuar retiradas, totais ou 
parciais, dos depósitos a que se refere o parágrafo anterior nos 
seguintes casos, devidamente comprovados: 

a) para integrar, no todo ou em parte, a cota de capital 
com que o empregado, mediante o assentimento da emprêsa, venha 
a figurar na mesma ou, no caso do art. 8.º, para majorar a cota 
já existente; 

b) para compensar, até o máximo de 1/12 do salário anual, 
a falta ou deficiência de participação nos lucros; 

e) para aquisição de imóvel destinado a residência do 
empregado, inclusive pagamento de prestações; 

d) durante o desemprêgo, em parcelas mensais não supe-
riores à metade do último salário mensal percebido; 

e) por motivo de morte do empregado. 
§ 2.º Sempre que a quantia depositada na forma dêste 

artigo corresponder ao salário dos últimos cinco anos, será facul-
tado ao empregado receber livremente, daí por diante, tôda a 
importância da participação individual. 

Art. 19. Consideram-se emprêsas autônomas, para os efeitos 
desta lei, as filiais, sucursais, agências e demais estabelecimentos 
dependentes que, escriturando os seus lucros e perdas próprios, 
fazem declaração de renda à parte da emprêsa principal. 
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Art. 20. Provada a dissolução de um mesmo grupo comer-
cial ou industrial em várias emprêsas, ou alteração jurídica da 
sua estrutura, com o fim de diminuir os lucros de uma ou de 
alguma dentre elas, ilidindo os objetivos da participação, poderá 
a Justiça do Trabalho a requerimento dos interessados determinar 
que, para os efeitos desta lei, as emprêsas constantes do grupo 
sejam consideradas como uma só. 

Art. 21. Dentro de 90 dias da data do balanço, a emprêsa 
afixará cópia do mesmo em local apropriado, juntamente com 
a demonstração da conta de lucros e perdas e um resumo dos 
cálculos efetuados para os fins desta lei. 

Parágrafo único. Quando se tratar de pequena emprêsa que 
não tiver escrita legalizada, a participação será calculada pelo 
montante das vendas ou volume total de negócios e de acôrdo com 
as normas e exigências da legislação do impôsto de renda. 

Art. 22. A cada empregado será fornecida pela emprêsa 
uma "nota de participação" em que se consignará, além do total 
das cotas e de seu valor individual, a relação das cotas que lhe 
foram atribuídas em face de cada um dos elementos a que se 
refere o art. 9.0 

Parágrafo único. O empregado terá o prazo de 15 dias para 
fazer, perante a emprêsa, qualquer impugnação à "nota de par-
ticipação". 

Art. 23. A importância da participação será paga em quatro 
prestações iguais, efetuando-se a primeira trinta dias após o 
encerramento do prazo para a apresentação da declaração de 
renda e as restantes nas segundas quinzenas de setembro, dezem-
bro e março. 

§ 1.º Quando a participação fôr inferior a 1/24 do salário 
anual, seu pagamento será efetuado de uma só vez, por ocasião 
do Natal. 

§ 2.º Em caso de necessidade comprovada o empregado 
poderá solicitar adiantamentos por conta de sua participação nos 
lucros. 

Art. 24. Nas emprêsas cujas atividades tiverem início ou 
terminarem no curso do exercício financeiro, a participação 
inicial ou final abrangerá, respectivamente, os lucros auferidos 
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até a data do primeiro balanço ou até o encerramento da liqui-
dação da emprêsa. No segundo caso a participação será paga de 
uma só vez. 

Art. 25. Os dissídios provenientes da aplicação desta lei 
serão apreciados e julgados pela Justiça do Trabalho. 

Art. 26. No caso de revisão da declaração de renda, pela 
repartição competente, ou reconhecido êrro na atribuição de 
cotas pela Justiça do Trabalho, a emprêsa pagará de uma só vez 
as diferenças que daí resultarem em. favor do empregado, respei-
tada a distribuição anterior. 

Parágrafo único. Quando houver diminuição no valor da 
participação, poderá a emprêsa descontar por duodécimos, dos 
salários dos empregados, as quantias que tiverem percebido a 
mais. 

Art. 27. Prescreve em dois anos o direito de pleitear a 
reparação de qualquer ato infringente desta lei, ou o pagamento 
de qualquer quantia proveniente de sua aplicação. 

Art. 28. Não se compreendem na remuneração do empre-
gado, para os efeitos legais, inclusive da previdência social, as 
importâncias recebidas como participação nos lucros. 

Art. 29. Constituirá crédito privilegiado, em caso de falên-
cia ou concordata, a totalidade das importâncias devidas aos 
empregados, em razão da presente lei, inclusive os depósitos a 
que se refere o § l.º do art. 18. 

Art. 30. As infrações da presente lei e as reclamações do 
empregado, quando reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, como 
doíasas, serão punidas com a imposição de multas que variarão 
de Cr$ 200,00 a Cr$ 5.000,00, conforme o caso, elevadas ao dôbro 
nas reincidências. 

Art. 31. Após o primeiro ano de vigência desta lei, o Minis-
tério do Trabalho promoverá amplo inquérito sôbre a participação 
nos lucros, cujas conclusões serão dadas ao conhecimento do 
Poder Legislativo nos dois anos subseqüentes. 

Art. 32. Até que se apurem e sejam aproveitados em lei os 
resultados do inquérito a que se refere o artigo anterior, o total 
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da importância destinada aos empregados como participação nos 
lucros não poderá exceder a som.a de todos os salários pagos no 
exercício, inclusive horas extraordinárias. 

Art. 33. O Poder Executivo baixará, dentro de 90 dias, o 
regulamento de execução desta lei, a qual entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Legislação Social, em 1 de junho de 
1948. - Castello Branco, Presidente. - Paulo Sarasate, Relator. -
Nelson Carneiro. - Jacy de Figueiredo. - Argemiro Fialho. -
Euvaldo Lodi. - Wellington Brandão. - Baeta Neves. - Joéio 
Botelho. - Aluizio Alves - Brígido Tinoco. 



LEI DE PARTICIPAÇÃO  
NOS LUCROS  

Parecer e Projeto apresentados à Comissão de Legislação Socia~ em 11 de 
novembro de 1947. 

Relator: Deputado Paulo Sarasate 

(Publicação autorizada pelo Senhor Presidente, para estudo) 

I - RELATÓRIO 

A) CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1 - Não é de hoje que se discute a participação do trabalha-
dor nos lucros da emprêsa, nem de hoje que a idéia situa em 
campos diversos os que se propõem exam.iná-la. Há, por exemplo, 
os que a reputam inviável, desaconselhada, contraproducente, 
como há os que nela pretendem enxergar a solução ideal para o 
problema trabalhista. Mas há também, a par dêsses elementos 
extremados, os que encaram o instituto da participação nos seus 
justos têrmos, como um dos muitos instrumentos a que tem de 
apegar-se a sociedade capitalista, no tumulto da hora presente, 
para corresponder, dentro da realidade contemporânea, aos insis-
tentes e ponderáveis reclamos da justiça social. 

2 - Sem desejarmos, por impróprio aos limites de um parecer, 
cujos lindes regimentais não devem ser transpostos, formular o 
histórico da participação, seria, entretanto, de lembrar, no início 
destas considerações, que ela foi ensaiada pela primeira vez em 
1843, através da iniciativa, entre romântica e audaciosa, do 
francês LECLAIRE - Edmé Jean Leclaire - o qual, assistindo os 
reflexos da situação econômica sôbre as relações entre trabalhador 
e patrão, deliberou sponte sua distribuir parte dos lucros auferidos 
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durante o ano com os quarenta empregados de sua emprêsa de 
pintura. 

Concretizada a idéia, que recebeu de logo o inevitável com-
bate, verificou-se mais tarde o empenho do próprio govêrno 
francês em estimular a nova forma de remuneração do trabalho, 
a qual, talvez pela falta de obrigatoriedade e pela própria incom-
preensão dos beneficiados, não logrou desenvolvimento apreciável. 
Assim é que, conforme esclarece o Prof. H. FRANKE, "o número das 
emprêsas francesas que adotaram o sistema nunca foi muito 
impressionante e ainda menos o seu desenvolvimento no decorrer 
do tempo; importou em 120 no ano de 1889 e sàmente em 75 em 
1919". O mesmo se pode referir quanto a sua prática na Alemanha 
e na Grã-Bretanha, onde, a partir de 1865, foi a medida experi-
mentada numa alternativa de êxitos e fracassos. É de citar dentre 
os primeiros o caso da South Metropolitan Gas Company, cuja 
cota de lucros distribuída com os seus assalariados, em 30 anos, 
atingiu a notável cifra de 750 mil libras. E, dentre os insucessos, 
o caso de Henry Briggs Son & Company, emprêsa proprietária de 
minas de carvão, cujos operários sàmente se agradaram do siste-
ma quando o minério estêve valorizado. Dez anos depois, isto é, 
em 1874, deu-se uma queda nos preços, rebentou a greve e a 
participação não pôde resistir ao fragor dos acontecimentos. 

3 - A verdade, porém, é que, tanto nos três países citados 
como nos Estados Unidos, onde não vicejou a profit-sharing, a 
divisão dos lucros não constituía nem constituiu um preceito 
legal de caráter imperativo, capaz de, por sua generalização, 
atender, mais ou menos ponderàvelmente, aos objetivos visados 
pelos seus apologistas. 

Sem essa amplitude e sem aquêle caráter, quer-nos parecer, 
realmente, que não há como recusar procedência a muitos dos 
argumentos em que se firmam os opositores da medida, por isso 
que grande parte dos defeitos apontados tem origem precisamente 
na feição de liberalidade, e paternalismo, atribuída à participação 
- feição que os operários reputam desprimorosa - e na facul-
dade em que podem acastelar-se os patrões para, à custa dela, 
favorecer apenas certa e determinada categoria de empregados, 
como, por exemplo, os não sindicalizados. 
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Desde, porém, que a participação nos lucros, tornada obriga-
tória pela própria Constituição, como é o nosso caso, não seja 
concedida a título de favor, que, em verdade, não o é, mas como 
um postulado de ordem social, há seguros indícios de que a gene-
ralização do sistema poderá ensejar bons resultados, contribuindo, 
dentro de suas justas possibilidades, como elemento de ligação 
entre o regime tradicional do salariado e as novas fórmulas de 
valorização do trabalho. Fórmulas que, adotadas ao mundo econô-
mico atual, parece deverem ficar igualmente afastadas "das 
ilusões e condescendências do conservantismo social e da esperança 
dos mitos revolucionários", de que fala Pmou, em A Crise do Capi-
talismo. 

4 - O autor de um dos projetos submetidos ao exame desta 
Comissão afirma, ao justificá-lo, "que o regime do salário já 
preencheu sua função histórica, e sua substituição gradativa pelo 
regime de sociedade, entre todos quantos cooperam na emprêsa, 
se impõe como exigência da própria natureza do homem e da 
economia. :i!:sse regime traz como conseqüência a participação não 
apenas nos lucros mas ainda na gestão e na propriedade da 
emprêsa". Mas, acrescenta, "seria insensato desconhecer que uma 
modificação na estrutura do contrato de trabalho não se pode 
processar de uma hora para outra. Faz-se mister aguardar que 
a evolução se opere naturalmente, auxiliando-a e mesmo orien-
tando-a, mas evitando comprometer-lhe o êxito pela impaciência". 

É o que sustenta, em outras palavras, o sociólogo norte-
-am.ericano MAc MAHoN, invocado em O Problema do Trabalho, 
de ALCEU AMonoso LIMA: "Um sistema de salariado não é intrin-
secamente errado; um homem tem o direito de vender suas 
energias. Mas o sistema do salariado não é o ideal para a vida 
humana. Uma condição em que mesmo o salário justo seja a regra 
para o trabalho do homem está abaixo da condição ótima do 
trabalho humano. Quando o trabalhador puder olhar para sua 
fábrica como qualquer coisa de cuja propriedade e direção êle 
partilha, nesse dia teremos qualquer coisa que no mínimo se 
aproxima, no plano econômico, de urna sociedade livre. Estamos 
hoje tão longe do ideal de urna sociedade econôrnicamente livre, 
como de uma ordem internacional estável. Ambos os objetivos 
estão consideràvelmente distantes, no atual momento. Em ambos 
os casos, entretanto, o problema é começar com o que temos, 
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realizando de início as rn.ais necessárias e elementares reformas, 
cam.inhando passo a passo para o fim último." 

5 - Seja como fôr, tenha ou não tenha o regime do salário 
completado o seu ciclo histórico; seja ou não seja a ruptura com 
o salariado, como insuspeitamente pretende Lours MAmE (Au delà 
du salariat), um passo necessário na evolução das relações do 
trabalho, o certo, por outro lado, é que o conceito de emprêsa não 
é mais o conceito unilateral do século XIX. Forçoso é encará-lo em 
nossos dias além dos limites da propriedade. "Se se identificam 
emprêsa e propriedade, afirma RrPERT, a noção de emprêsa consis-
tirá unicamente num feixe de direitos de propriedade formado 
pelo empresário para melhor utilização dos bens que lhe perten-
cem." Mas não é essa, não deve nem pode ser essa a concepção 
da nossa época, cuja ordem social é caracterizada pela valorização 
ascendente do trabalho, no plano econômico, e, por via de conse-
qüência, pelo esfôrço consciente ou instintivo do trabalhador, no 
plano político, com o objetivo de ocupar os postos de mando e 
através dêles poder tornar efetiva aquela valorização. 

Cada hora que passa mais se diferenciam, portanto, as duas 
noções de emprêsa, exigindo novas soluções jurídicas e econômicas 
para os problemas que decorrem de tal diferenciação. 

Capital e trabalho se entrelaçam por tal modo para o êxito 
da produção, que ante a constatação dessa realidade já não é 
possível situá-los em. compartimentos estanques na conceituação 
de emprêsa. É por isso que TRucHY a define como "a unidade 
econômica e jurídica na qual são agrupados e coordenados fatôres 
humanos e materiais da atividade econômica". E REBOUD fala da 
emprêsa como um "cadinho" em que se combinam os fatôres da 
produção. 

Entretanto, se quisermos que o trabalho tome seu lugar na 
instituição é mister que se crie o "direito de emprêsa" a que alude 
RrPERT, para quem "tôdas as críticas contra o regime capitalista 
serão vãs se não se puder chegar a conceber a emprêsa sob nova 
figura jurídica". 

6 - Dentro dessa nova concepção de emprêsa e no plano de 
considerações que, a largos traços, tentamos esboçar, é irrecusável 
que há espaço bastante para a defesa da participação nos lucros, 
seja como instrumento de estímulo da produção, seja como fixa-
dor da "consciência das responsabilidades do trabalhador no 
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empreendimento em que colabora", seja, ainda, numa posição 
mais elevada, como um dos meios de transformação pacifica e 
gradativa do salário, à procura de "urna sociedade livre, baseada 
na democracia efetiva da cultura, do trabalho e do poder, por 
meio de urna distribuição mais racional e mais humana dos bene-
fícios e dos sacrifícios sociais". 

7 - Corresponderá, na prática, a êsses ideais a experiência 
que vamos realizar no Brasil? Será ela, "realmente, corno quer AN-
TOKOLETZ, "un rnedio de asegurar la solidaridad entre el capital y el 
trabajo, que contribuye a la pacificación social", ou "una forma de 
dar satisfación, aunque sea en parte, a las reivindicaciones obreras 
de participar en las utilidades del capital"? Conseguirá tal experi-
ência valorizar de algum modo, em nosso país, a tese de J. C. SAN-
DERS, para quem o problema social é antes um problema de distri-
buição dos lucros, ou de repartição dos benefícios da produção, do 
que um antagonismo de classes? Instituindo a participação obri-
gatória, com tão elevados intuitos, correremos, sem o desejar, o risco 
de influir negativamente na economia nacional, com os desequilí-
brios que dela poderão resultar na vida de muitas ernprêsas? 

8 - Não nos parece razoável fazer prognósticos nem deve ser 
êste o momento para indagações de tal ordem. Valerá a pena, tão-
sõmente, nesta oportunidade, acentuar mais uma vez a relevância 
da experiência, que, em verdade, como sucede de resto com quase 
tôdas as experiências dessa natureza, tanto tem de importante 
quanto de delicada. 

Prescrita a participação nos lucros de modo imperativo e em 
sua forma direta, pela Constituição de 46, o que resta ao legislador 
ordinário, a esta altura dos acontecimentos, não é discutir vanta-
gens ou desvantagens do instituto, mas discipliná-lo com otimismo, 
emprestando-lhe a indispensável flexibilidade e procurando tirar de 
sua aplicação o máximo de rendimento. 

Se, pelo menos em parte, atingiremos a êsse desiderato, só a 
realidade poderá dizê-lo, tal a multiplicidade de aspectos que en-
volvem o problema e que irão aumentando a cada passo e em cada 
caso, à medida que se fizer a aplicação da lei. 

9 - Uma circunstância, entretanto, deve ser assinalada ao 
têrmo dêste intróito: o êxito do sistema a que se vai dar forma legal 
dependerá em grande parte do estado de espírito com que se dispo-
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nham a aceitá-lo patrões e empregados, cuja compreensão recípro-
ca é essencial ao bom equacionamento do problema. 

Aos empregadores, sobretudo, caberá enorme responsabilidade 
na execução da lei, a qual, procurando melhorar as condições de 
vida do trabalhador, há de prestar, indiretamente, largos benefí-
cios à classe patronal. 

É êsse, aliás, um dos seus aspectos dominantes, e sàmente en-
carada nestes têrmos poderá ela produzir bons frutos. 

O capitalismo precisa abrir os olhos à realidade. 

B) A PARTICIPAÇÃO EM OUTROS PAÍSES 

No momento em que se vai regular entre nós, através de uma 
lei ordinária, o sistema de participação nos lucros, instituído pela 
Constituição, parece oportuno fazer um repasse, aligeirado embo-
ra, do que existe, a respeito do assunto, na legislação e nos hábitos 
de outros povos . 

Começando pela França, que é tida como o berço da idéia, es-
calaremos por outros países da Europa, para chegar depois aos Es-
tados Unidos e à América Latina, onde o instituto foi incluído em 
algumas Constituições. 

França - Apesar da simpatia com que a participação nos lu-
cros, espontâneamente adotada por algumas emprêsas, foi acolhi-
da pelo govêrno francês, que realizou um inquérito nacional a res-
peito, em 1883, e um congresso internacional, em 1900, sàmente 
em 1917 é que surgiu em França o primeiro diploma legal consa-
grando o sistema, pela forma do acionariato operário. Referimo-
nos à lei de 26 de abril que instituiu em caráter facultativo, ao lado 
das "ações de capital", as "ações de trabalho", fruto da cota de lu-
cros destinada aos empregados. As ações pertencem aos trabalha-
dores, coletivamente, para cujo fim se forma, dentro da sociedade 
anônima, uma sociedade cooperativa da mão-de-obra constituída 
pelos operários que tenham mais de 21 anos de idade. Os dividen-
dos se distribuem na forma estabelecida pelos estatutos da coope-
rativa ou pelas assembléias gerais. As ações são em nome da coope-
rativa e inalienáveis enquanto subsistir a sociedade anônima, cujo 
Conselho de Administração é integrado com um ou vários repre-
sentantes da sociedade cooperativa. 
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O sistema da lei, segundo ANTOKOLETz, onde fomos colhêr êste 
resumo, tem suas vantagens e inconvenientes. "É um exemplo da 
participação facultativa e indireta, porque não adjudica as ações 
pessoalmente aos beneficiários, mas à sociedade cooperativa forma-
da na sociedade anônima, nem entrega os dividendos imediatamen-
te aos interessados. " 

Em 1919, tomou vulto a idéia da participação obrigatória in-
dividual e direta, tendo os Congressos de Paris e Lion se manifesta-
do nesse sentido. O Conselho Superior do Trabalho, entretanto, se 
pronunciou de maneira diversa, em 1923, constatando-se que, num 
total de 143 consultas feitas a empregadores e empregados, através 
de seus órgãos representativos, 130 respostas opinaram pela forma 
facultativa, que permaneceu de pé, nos têrmos gerais daquela lei. 

Ing7.aterra - A participação tem sido aplicada em apreciável 
escala na Grã-Bretanha. Segundo um relatório oficial de 1920, 380 
emprêsas a adotaram, de 1865 a 1919. Nesse último ano, o número 
delas era de 182, sendo um pouco inferior em 1932. 

De um modo geral, são características do sistema inglês: limi-
te da participação fixado pela emprêsa; cota de participação pro-
porcional ao salário de cada trabalhador; divisão da cota em par-
tes iguais, a primeira paga dois meses após o encerramento do exer-
cício e a outra creditada ao empregado num fundo de previdên-
cia; não ingerência do trabalhador na administração do estabeleci-
mento. 

Sendo facultativa a participação, têm sido adotadas na Ingla-
terra, ao sabor das emprêsas, as suas várias modalidades: direta, 
indireta, mista, venda de ações etc. 

Alemanha - Tal como na Inglaterra, desenvolveram-se na 
Alemanha diversas formas de participação, muito embora a lei não 
lhe tenha dado o caráter de obrigatoriedade. Entre os emprêsas 
cujo sistema é geralmente citado, figura a fábrica de ótica Zeiss, 
em Jena. Assinala, todavia, um comentador que o lucro distribuído 
pela mesma não ultrapassa, em média, 8 % do total das fôlhas de pa-
gamento dos assalariados. 

Austria - Na lei de 1921 que dispõe sôbre o contrato de traba-
lho, foi estabelecida a participação como norma facultativa, ficando 
a cargo dos ajustes e convenções coletivas fixar-lhe a modalidade e 
condições. 
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Estados Unidos - Predomina, nos Estados Unidos, além de ou-
tras formas especiais de remuneração do trabalho, não a participa-
ção nos lucros própriamente dita, mas a venda de ações das emprê-
sas aos assalariados, abaixo da cotação normal e a serem pagas em 
módicas prestações descontadas dos salários. Em 1927, cêrca de um 
milhão de trabalhadores eram acionistas das respectivas emprêsas, 
calculando-se em 1 bilhão de dólares o valor das suas ações. Nas 
13 maiores companhias norte-americanas, seus empregados deviam 
possuir, em 1926, 4% das ações emitidas pelas mesmas. 

Argentina - Segundo o testemunho de um tratadista argen-
tino, algumas emprêsas privadas têm adotado voluntàriamente a 
participação nos lucros "com grande satisfação de seu pessoal". 

Após duas tentativas para introduzi-la na legislação do país, 
uma do Deputado Pereira Rosas, em 1920, e outra do Deputado Cal-
ferata, no ano seguinte, o Congresso de Economia Social, reunido 
em 1924 em Buenos Aires, manifestou-se favorável ao regime fa-
cultativo para a indústria privada e ao obrigatório para as emprê-
sas concessionárias de serviços públicos. 

A partir de 1945, tôdas as emprêsas são obrigadas a gratificar 
os seus empregados, no fim do ano, com um mês de ordenado. 

Bolívia - A Constituição de 1945 estabeleceu expressamente, 
em seu art. 127: "A lei determinará o sistema de participação dos 
empregados e operários nos lucros das emprêsas." 

Chile - O Código do Trabalho do Chile, instituído pelo Decre-
to-lei n.º 178, de 13 de maio de 1931, traçou normas de participa-
ção obrigatória hos lucros das emprêsas, ao lado da voluntária. 

É de 20 % , no mínimo, dos lucros líquidos a percentagem des-
tinada aos assalariados. A cota de cada um dêles, porém, salvo es~ 
tipulação em contrário, não poderá ir além de 20 % do salário anual, 
que, para tal fim, é limitado a 1 000 pesos mensais (1500 nas pro-
víncias de Antofagasta e Magalhães) . Desde que a cada um dos 
empregados seja atribuída uma gratificação correspondente a 25% 
do respectivo salário anual, fica a emprêsa eximida de aumentar a 
participação mesmo que o total das cotas pagas não atinja 20 % 
dos lucros líquidos. 

No cálculo para a distribuição dos lucros, individualmente, le-
vam-se em conta o salário, o tempo de serviço, a competência e de-
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dicação ao trabalho, e em certos casos a freqüência, tudo de acôr-
do com condições estabelecidas em lei e que nos dispensamos de 
mencionar. 

México - Dispõe a Constituição mexicana em seu art. 123, 
item VI, 2.ª parte: "Em tôda emprêsa agrícola, comercial, fabril ou 
mineira, os trabalhadores terão direito a uma participação nos lu-
cros, que será regulada como indica o item X." Reza êsse item: "A 
fixação do tipo de salário mínimo, e da participação nos lucros, a 
que se refere o item VI, se fará por meio de Comissões Especiais que 
se formarão em cada Município, subordinadas à Junta Central de 
Conciliação e Arbitragem que se estabelecerá em cada Estado. Na 
falta destas Comissões, o salário mínimo será fixado pela Junta 1 

Central de Conciliação e Arbitragem respectiva."  
Em julho de 1942, pela lei geral das sociedades mercantis, fo- 

ram instituídas, facultativamente, as "ações operárias", à maneira  
da lei francesa de 1917 .  

Peru - O art. 45 da Constituição peruana prescreve que o Es- 
tado favorecerá um regime de participação dos empregados e ope- 1 

rários nos lucros das emprêsas e legislará sôbre os demais aspectos  
das relações entre ambos e sôbre a defesa dos assalariados em geral.  

Salvador - O decreto de 4 de novembro de 1927, que regula-
mentou a lei de 31 de maio do mesmo ano referente aos empregados 
no comércio, considera-os como assalariados se é inferior a 5% a 
sua percentagem nos lucros. E não os tem nessa conta se o con-
trato de trabalho lhes atribui uma percentagem maior. 

Uruguai- Embora figure em alguns programas partidários do 
Uruguai, não nos consta que a participação nos lucros tenha sido 
incorporada à sua legislação. 

Venezuela - A participação foi instituída na Constituição da 
Venezuela (art. 32, 8.º, III) nos seguintes têrmos: "A Nação favo-
recerá um regime de participação dos empregados e trabalhadores 
nos lucros das emprêsas e fomentará a independência econômica 
entre os mesmos. " 

A Lei do Trabalho de 16 de julho de 1936 considerou a parti-
cipação obrigatória, mas limitou a cota de cada empregado em im-
portância não superior a dois meses de salário nos grandes estabe-
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Iecimentos e a um mês nos pequenos. O assalariado não pode inter-
ferir na gestão da emprêsa. 

Por decreto de 17 de dezembro de 1938, determinou-se que me-
tade da importância atribuída a cada trabalhador integrará um 
fundo de depósitos de previdência. 

C) EVOLUÇÃO DA IDÉIA NO BRASIL 

A primeira tentativa de que temos notícia para a implantação 
do sistema de participação nos lucros na legislação brasileira re-
monta ao ano de 1919, quando foi apresentado à Câmara um pro-
jeto de lei nesse sentido pelo Deputado Deodato Maia. A essa mes-
ma época, o grande RUI, apesar de seu liberalismo ou talvez por isso 
mesmo, aludia ao assunto na conferência que proferiu no Teatro 
Lírico, sôbre a questão social. Anos depois, em mensagem ao Con-
gresso, o Presidente Arthur Bernardes focalizou a idéia, que foi 
apoiada mais tarde pelo venerando Sr. Borges de Medeiros, em seu 
anteprojeto de Constituição. 

Merecendo, destarte, o placet e o estímulo de eminentes ho-
mens públicos do País, entre os quais não deve ser esquecido o nome 
de Antônio Carlos, foi a participação nos lucros objeto de outro pro-
jeto de lei em 1936, êste de autoria do Deputado pernambucano Os-
waldo Lima. A iniciativa, entretanto, também não chegou a bom 
têrmo, entre outros motivos devido à dissolução do Congresso no 
ano seguinte. 

Adormecida por algum tempo a idéia, conquanto referida aqui 
e ali pelos estudiosos da questão trabalhista, mereceu, a mesma, 
em 1945, um lugar de relêvo na Pastoral do Episcopado Brasileiro, 
que formulou a respeito a seguinte indagação acorde com a doutri-
na social da Igreja: "As emprêsas industriais não deveriam esque-
cer que não é apenas o capital empregado que lhes permite prospe-
rar, mas também o trabalho de seus operários . Não seria, pois, ra-
zoável que êstes tivessem, além dos justos saláriàs, qualquer distri-
buição equitativa ou participação nos lucros das mesmas?" 

Com o restabelecimento da vida partidária em nosso país, após 
o colapso do Estado Nôvo, figurou a participação como uma das 
bases do programa da União Democrática Nacional, que, na parte 
referente à Política Social, entendia necessário "estudar, com a au-
diência dos interessados, uma fórmula de participação nos lucros 
que excederem da justa remuneração fixada para o capital". 



- 66 -

Outros partidos consignaram postulado semelhante em seus 
programas. 

No anteprojeto de Constituição de autoria do Instituto da O:t-
dem dos Advogados Brasileiros, pretendeu-se instituir a participa-
ção indireta nos proventos da indústria e comércio (art. 108, n.o 
26). No anteprojeto Sampaio Dória (art. 86, § 20, letra h), 
também se cuidou da mesma forma de participação com a "desti-
nação de 10% dos lucros líquidos para a organização em cada Es-
tado, Distrito Federal ou Território de fundações com o fim de 
manter serviços em benefício dos empregados e suas famílias' . 

Na Assembléia Constituinte, a idéia ganhou corpo, tendo sido 
expressamente apoiada na Comissão de Constituição, pelos Depu-
tados Hermes Lima, Prado Kelly, Artur Bernardes, Arruda Câma-
ra, Agamemnon Magalhães, Adroaldo Mesquita, Atílio Vivacqua, 
Ataliba Nogueira e Milton Campos. 

o dispositivo do projeto elaborado pela mesma Comissão era 
assim redigido: 

"A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, 
além de outros que visem a melhorar a condição dos traba-
lhadores: 

III - participação obrigatória do trabalhador nos lucros 
das emprêsas" . 

Submetida a matéria ao plenário, formou-se ali poderosa cor-
rente, que se tornou vitoriosa, no sentido de consignar-se no texto 
constitucional o caráter direto da participação. Dessa forma, apro-
vada a emenda n.0 74, de autoria do relator dêste Parecer, ficou re-
digido nestes têrmos o preceito constitucional que agora se vai dis-
ciplinar: 

"Participação obrigatória e direta do trabalhador nos lu-
cros da emprêsa, nos têrmos e pela forma que a lei determi-
nar" (art. 157, n.0 IV, da Const.). 

D) PROJETOS E SUGESTÕES EM EXAME 

A simples leitura do dispositivo constitucional que criou entre 
nós o direito de participação nos lucros evidencia que não estamos 
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em presença de um inciso auto-aplicável. De uma daquelas dispo-
sições constitucionais que, no dizer de Rui, "se executam de si mes-
mas, se executam imediatamente, se executam independentemente 
de qualquer desenvolvimento legislativo"; disposições "onde o direi-
to instituído se ache armado por si mesmo, pela sua própria natu-
reza, dos seus meios de execução e preservação". Nem por isso en-
tretanto deixa de existir em potencial o direito que a Constituição 
outorgou aos trabalhadores e cuja efetivação será realizada em lei 
ordinária. É, portanto, matéria inadiável, senão urgente, a elabo-
ração dessa lei, pois não deixa de ser injustiça retardar a fruição de 
um direito por parte de quem, em princípio, já o possui. 

Com êsse objetivo, isto é, visando à complementação do dispo-
sitivo constitucional em causa, quatro projetos de lei foram subme-
tidos ao exame da Comissão de Legislação Social: 

a) n.0 96, de 7 de novembro de 1946, de autoria do Deputado 
Berto Condé; 

b) n.0 104, da mesma data, de autoria do Deputado Segadas 
Viana; 

e) n.0 5, de 22 de março de 1947, de autoria do Deputado Da-
niel Faraco; 

d) n.0 534, de 1 de agôsto de 1947, de autoria do Deputado 
João Amazonas. 

Os dois primeiros foram distribuídos unicamente a esta Co-
missão; o terceiro transitou pela Comissão de Indústria e Comér-
cio, que se guardou para apreciar a matéria depois de estudada na 
Comissão de Legislação Social; e o último, que só veio às nossas vis-
tas a 24 de setembro, passou antes pela Comissão de Justiça, onde 
não foi encontrada no mesmo "qualquer mácula de inconstitucio-
nalidade". Deliberou, todavia, a referida Comissão, em face da exis-
tência de outras proposições acêrca do assunto, reservar-se o direi-
to de emitir parecer definitivo sôbre o projeto-substitutivo que ve-
nha a ser adotado pela Comissão de Legislação Social, "que é o ór-
gão técnico de competência específica para a elaboração do dito 
substitutivo" . 

Dos vários projetos mencionados o único que foge, a nosso ver, 
ao sentido exato do preceito constitucional é o primeiro, o qual não 
estabelece modalidade de participação direta nos lucros, nos têrmos 
em que é geralmente considerada, por isso que adota, rigorosa e ex-
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clusivamente, a forma societária, concedendo aos empregados co--
tas-partes do capital constituídas e incorporadas em caráter obri-
gatório pela maneira descrita nos arts. 4.0 e 5.0 • Os demais, cada 
um a seu modo, procuram enquadrar-se nos limites da norma cons-
titucional. 

Além dêsses projetos foram objeto de nosso estudo algumas su-
gestões encaminhadas à Comissão e, com especial relêvo, um esbôço 
de anteprojeto organizado por uma comissão de técnicos do Minis-
tério do Trabalho, sob a imediata orientação do titular da mesma 
pasta. 

~sse, afora o contributo da doutrina e da legislação estrangei-
ra, o material de que dispusemos, a par de nossas próprias idéias, 
para a elaboração do projeto que, nas conclusões dêste parecer, va-
mos confiar ao esclarecido exame da Comissão de Legislação Social. 

II - PARECER 

A) PROJETO DO RELATOR 

o confronto meticuloso de todos os elementos em causa, com a 
superação, tanto quanto possível, das dúvidas e dificuldades que 
nos ocorreram no desenvolvimento dêsse confronto, conduziu-nos à 
elaboração do projeto substitutivo a que já nos reportamos e cuja 
fundamentação, artigo por artigo, constituirá a segunda parte dês-
te parecer. 

Como linhas mestras do referido projeto estão expressos, em 
seus primeiros dispositivos, os seguintes conceitos essenciais: 

a) o que é emprêsa (art. 2.º); 
b) o que é trabalhador (art. 3.º); 
e) o que se deve entender por "lucros da emprêsa" (art. 4.0); 
d) o que se deve admitir como capital (art. 5.º). 
Estabelece ainda o projeto, pela maneira que nos pareceu mais 

conveniente: 
e) a taxa de remuneração do capital (art. 4.0); 
f) a percentagem dos lucros atribuída aos empregados (pará-

grafo único do art. 4.º); 
g) o prazo para aquisição do direito de participação (art. 6.0 ); 

h) os elementos a considerar na distribuição pelos emprega-
dos da sua parte nos lucros (art. 9.0 ); 
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i) o mecanismo da distribuição (arts. 10 a 16); 
j) a limitação das quantias a receber e a destinação dos exce-

dentes (art. 18 e seus parágrafos); 
k) a forma de efetuar o pagamento (art. 23 e seus pará-

grafos). 
Outros preceitos, entre êles o que define a competência da Jus-

tiça do Trabalho para julgar os dissídios resultantes da aplicação 
do sistema, o que fixa o prazo da prescrição, o que estabelece pena-
lidades para os infratores e o que determina a realização, depois de 
um ano, de amplo inquérito sôbre a execução da lei, completam o 
arcabouço do nosso projeto, cujo desdobramento é o seguinte: 

PROJETO 

Dispõe sôbre a participação do trabalhador nos lucros da empresa. 

Art. 1.º Todo trabalhador tem direito a participar nos lucros 
da emprêsa a que serve como empregado, nos têrmos e pela forma 
que esta lei determina. 

Art. 2.º Emprêsa é tôda pessoa jurídica, individual ou cole-
tiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assa-
laria e dirige a prestação pessoal de serviços. 

Art. 3.0 Trabalhador ou empregado é a pessoa física que 
presta serviços de natureza não eventual à emprêsa, sob a depen-
dência desta e mediante salário. 

Parágrafo único. Não se incluem nos benefícios desta lei os 
empregados das pessoas de que trata o § 1.0 do art. 2.0 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho nem aquêles a que se refere o art. 7.0 

da mesma Consolidação. 
Art. 4.º Consideram-se lucros, para os efeitos desta lei, os 

que sejam tributáveis pela Divisão do Impôsto de Renda, deduzidos 
de seu montante, além da importância do impôsto, 6 % do capital 
da emprêsa, para remuneração dêste. 

Parágrafo único. Dos lucros líquidos apurados na forma dês-
te artigo, a emprêsa destinará 30 % para distribuição entre os seus 
empregados. 

Art. 5.° Capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é aso-
ma do capital realizado com as reservas admitidas pela legislação 
do impôsto de renda. 
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Art. 6.0 Somente participarão dos lucros os empregados 
cujos contratos de trabalho, em sua duração, tenham abrangido to-
do o exercício financeiro a que tais lucros se refiram. 

Art. 7.º O empregado que pedir demissão ou fôr dispensa-
do antes do encerramento do exercício financeiro terá direito, na 
época própria, a uma participação proporcional ao tempo de servi-
ço prestado no mesmo exercício, salvo se tiver sido dispensado em 
virtude de falta grave ou justa causa. 

Art. 8.0 Aos proprietários que exercem atividade pessoal na  
emprêsa é extensivo o direito à participação nos lucros como se  
fôssem empregados.  

Parágrafo único. Considerar-se-á como salário, para os fins 
dêste artigo, a retirada pro labore permitida pela legislação do im-
pôsto de renda, até o dôbro do maior salário pago pela emprêsa a 
seus empregados. 

Art. 9.0 A distribuição de lucros entre os empregados será 
efetuada por meio de cotas de participação, com base nos seguintes 
elementos: · 

a) salário; 
b) antiguidade; 
e) encargos de família; 
d) assiduidade; 
e) eficiência . 

Art. 10. O valor de cada cota será o quociente da divisão dos 
lucros a distribuir pelo total das cotas obtidas pelos empregados na 
conformidade dos arts. 12 a 16. 

Art. 11. A participação de cada empregado corresponderá ao 
valor total de suas cotas. 

Art. 12. As cotas de salário serão atribuídas da seguinte 
forma: 

a) até Cr$ 500,00 - 2 cotas; 
b) de mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1. 000,00 - 4 cotas; 
e) de mais de Cr$ 1 . 000,00 até Cr$ 2. 000,00 - 6 cotas; 
d) de mais de Cr$ 2.000,00 até Cr$ 3.000,00 - 8 cotas; 
e) acima de Cr$ 3. 000,00 - 10 cotas. 
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Parágrafo único. O salário a que se refere êste artigo é o quo-
ciente da divisão por doze do salário percebido durante o ano, in-
clusive a remuneração de horas extraordinárias. 

Art. 13. As cotas de antiguidade serão assim atribuídas: 
a) de 1 até 5 anos de serviço~ 1 cota; 
b) de mais de 5 até 10 anos de serviço - 2 cotas; 
e) de mais de 10 até 15 anos de serviço - 3 cotas; 
d) de mais de 15 até 20 anos de serviço - 4 cotas; 
e) de mais de 20 até 25 anos de serviço - 6 cotas; 
f) de mais de 25 até 30 anos de serviço - 8 cotas; 
g) acima de 30 anos de serviço - 10 cotas. 

Art. 14. As cotas de família serão atribuídas à razão de uma 
cota para cada pessoa, até o máximo de 10 cotas. 

Parágrafo único. Consideram-se pessoas da família as que, 
vivendo no lar e sob a dependência econômica exclusiva do empre-
gado, sejam como tais admitidas na legislação de previdência e dis-
criminadas na carteira profissional. 

Art. 15. As cotas de assiduidade serão atribuídas em núme-
ro de 10 a cada empregado que durante o exercício não haja falta-
do ao serviço, deduzindo-se uma cota à razão de cada falta. 

Parágrafo único. Não se considera falta a ausência legalmen-
te justificada. 

Art. 16. As cotas de eficiência serão atribuídas, até o máxi-
mo de 10, a cada empregado que o mereça, a juízo do empregador 
ou segundo o critério estabelecido no regulamento da emprêsa. 

Art. 17. Aos participantes a que se refere o art. 8.º não se 
atribuirão cotas de assiduidade nem de eficiência. 

Art. 18. A participação individual não poderá exceder à me-
tade do salário percebido durante o respectivo exercício. 

§ 1.º Sempre que houver excesso será o mesmo depositado na 
própria emprêsa, em nome do empregado, ou, se a ela não parecer 
conveniente, em instituição bancária de reconhecida idoneidade, 
devendo em qualquer dos casos vencer juros não inferiores aos nor-
mais. 

§ 2.0 Sàmente será permitido efetuar retiradas, totais ou 
parciais, dos depósitos a que se refere o parágrafo anterior nos se-
guintes casos, devidamente comprovados: 
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a) para integrar, no todo ou em parte, a cota de capital com 
que o empregado, mediante o assentimento da emprêsa, venha a 
figurar na mesma, ou, no caso do art. 8.º, para majorar a cota jâ 
existente; 

b) para compensar, até o máximo de 1/12 do salário anual, 
a falta ou deficiência de participação nos lucros; 

e) para aquisição de imóvel destinado à residência do empre-
gado, inclusive pagamento de prestações; 

d) durante o desemprêgo, em parcelas mensais não superia. 
res à metade do último salário mensal percebido; 

e) por motivo de morte do empregado. 
Art. 19. Consideram-se emprêsas autônomas, para os efei-

tos desta lei, as filiais, sucursais, agências e demais estabelecimen-
tos que fazem declaração de renda à parte da emprêsa principal. 

Art. 20. Provada a dissolução de um mesmo grupo comercial 
ou industrial em várias emprêsas, com o fim de diminuir os lucros 
de uma ou de algumas dentre elas, poderá a Justiça do Trabalho 
determinar que, para os efeitos desta lei, as emprêsas constantes do 
grupo sejam consideradas como uma só. 

Art. 21. Dentro de 90 dias da data do balanço, a emprêsa 
afixará cópia do mesmo em local apropriado, juntamente com a 
demonstração da conta de lucros e perdas e um resumo dos cálcu-
los efetuados para os fins desta lei . 

Parágrafo único. Quando se tratar de pequena emprêsa que 
não tiver escrita legalizada, a participação será calculada pelo mon-
tante das vendas ou volume total de negócios e de acôrdo com as 
normas e exigências da legislação do impôsto de renda . 

Art. 22. A cada empregado será fornecida pela emprêsa uma 
"nota de participação" em que se consignará, além do total das co-
tas e de seu valor individual, a relação das cotas que lhe foram atri-
buídas em face de cada um dos elementos a que se refere o art. 9.º 

Parágrafo único. O empregado terá o prazo de 15 dias para 
fazer, perante a emprêsa, qualquer impugnação à "nota de parti-
cipação". 

Art. 23. A importância de participação será paga em quatro 
prestações iguais, efetuando-se a primeira trinta dias após o encer-
ramento do prazo para a apresentação da declaração de renda e as 
restantes nas segundas quinzenas de setembro, dezembro e março. 



- 73-

§ l.º Quando a participação fôr inferior a 1/24 do salário 
anual, seu pagamento será efetuado de uma só vez, por ocasião do 
Natal. 

§ 2.0 É lícito à emprêsa fazer adiantamentos a qualquer em-
pregado em casos de necessidade, por conta de sua participação nos 
lucros. 

Art. 24. Nas emprêsas cujas atividades tiverem início ou 
terminarem no curso do exercício financeiro, a participação inicial 
ou final abrangerá, respectivamente, os lucros auferidos até a data 
do primeiro balanço ou até o encerramento da liquidação da em-
prêsa. No segundo caso a participação será paga de uma só vez. 

Art. 25. Os dissídios provenientes da aplicação desta lei se-
rão apreciados e julgados pela Justiça do Trabalho. 

Art. 26. No caso de revisão da declaração de renda, pela re-
partição competente, ou reconhecido êrro na atribuição de cotas 
pela Justiça do Trabalho, a emprêsa pagará de uma só vez as dife-
renças que daí resultarem em favor do empregado, respeitada adis-
tribuição anterior. 

Parágrafo único. Quando houver diminuição no valor da par-
ticipação, poderá a emprêsa descontar, por duodécimos, dos salários 
dos empregados, as quantias que tiverem percebido a mais. 

Art. 27. Prescreve em dois anos o direito de pleitear a repa-
ração de qualquer ato infringente desta lei, ou o pagamento de 
qualquer quantia proveniente de sua aplicação. 

Art. 28. Não se compreendem na remuneração do empregado, 
para os efeitos legais, inclusive os de previdência social, as impor-
tâncias recebidas como participação nos lucros. 

Art. 29. Constituirá crédito privilegiado, em caso de falência 
ou concordata, a totalidade das importâncias devidas aos empre-
gados em razão da presente lei, inclusive os depósitos a que se 
refere o § l.º do art. 18. 

Art. 30. As infrações da presente lei e as reclamações dolosas 
de empregados serão punidas com a imposição de multas que 
variarão de Cr$ 200,00 a Cr$ 5.000,00, conforme o caso, elevadas 
ao dôbro nas reincidências. 

Art. 31. Após o primeiro ano de vigência desta lei, o Minis-
tério do Trabalho promoverá amplo inquérito sôbre a participação 
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nos lucros, cujas conclusões serão dadas ao conhecimento do Poder 
Legislativo. 

Art. 32. Até que se apurem e sejam aproveitados em lei os 
resultados do inquérito a que se refere o artigo anterior, a parti-
cipação de cada empregado não poderá exceder ao respectivo salário 
anual, inclusive horas extraordinárias. 

Art. 33. O Poder Executivo baixará, dentro de 90 dias, o regu-
lamento de execução desta lei, a qual entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

B) FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO 

Apresentado em conjunto o nosso projeto, que difere sensivel-
mente, em seus detalhes, das várias proposições em exame, tenta-
remos justificá-lo agora artigo por artigo, a fim de que, à luz dessa 
apreciação, possa tornar-se mais fácil a sua crítica e conseqüen-
temente o seu aperfeiçoamento. 

O assunto é daqueles que, pela sua importância, comportam 
e impõem acurado debate. 

Art. 1.0 

Objetivo da lei - Enunciando genericamente o objetivo da lei, 
o artigo dispensa, por si mesmo, maiores explicações. Os três ele-
mentos aí mencionados - emprêsa, trabalhador e lucros - serão 
definidos nos artigos subseqüentes. 

Art. 2.º 

Definição de emprêsa - Preferimos a qualquer das redações 
sugeridas nos projetos originais a definição de emprêsa adotada 
na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 2.0 ), que se inspira 
nos melhores ensinamentos da doutrina e da legislação estrangeira. 
Arrimando-se à mesma, o art. 2.º do projeto deixa expresso, desde 
logo, que, no caso, não se encara a pessoa física do patrão, mas a 
pessoa jurídica da emprêsa. 

A exigência de escrita organizada, que o projeto Daniel Faraco 
reputa indispensável, não a consideramos como tal. O critério 
seguido na legislação do impôsto de renda, em face dos estabeleci-
mentos em tais condições, servirá para a verificação dos lucros a 
partilhar na espécie vertente. Conservar à margem da lei de parti-
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cipação as emprêsas sem escrita organizada seria criar uma situa-
ção de inferioridade absolutamente injusta para os respectivos 
empregados. 

Art. 3.0 

Definição de trabalhador - O trabalhador é obviamente o 
empregado. A índole do art. 157 da Constituição, a tradição do 
nosso direito trabalhista e a própria lógica determinam tal inter-
pretação restritiva. Outras pessoas podem executar trabalhos para 
uma emprêsa, estando, portanto, dentro do conceito lato de tra-
balhador. Mas a realização mesma do instituto da participação 
no terreno prático, objetivo, somente será possível com relação ao 
empregado, isto é, a pessoa física que, nos têrmos da Consolidação 
(art. 3.º), "presta serviços de natureza não eventual à emprêsa 
sob a dependência desta e mediante salário". A conceituação é 
perfeita e, por isso, também a adotamos integralmente no artigo 
em referência. 

A supressão da cláusula "não eventual", feita no Projeto 
n.0 534-47, se intencional, iria ampliar por tal modo o âmbito da 
lei que, nesse particular, a tornaria inexeqüível. 

Parágrafo único do art. 3.º 

Exceções - As pessoas de que trata o § l.º do art. 2.º da 
Consolidação (profissionais liberais, instituições de beneficência, 
associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos) 
não se integram no conceito de emprêsa, porque não exercem tec-
nicamente atividades econômicas. São equiparadas ao empregador, 
pela mesma Consolidação, "para os efeitos exclusivos da relação 
de emprêgo". É intuitivo, destarte, que os empregados de tais 
pessoas não poderão ser admitidos na lei de participação. Da 
mesma maneira os empregados a que se refere o art. 7.0 da Con-
solidação: 

a) empregados domésticos; 
b) trabalhadores rurais (exceto os que sejam empregados em 

atividades que pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos, 
ou pela finalidade de suas operações, se classificam como indus-
triais ou comerciais) ; 

e) servidores públicos do Estado e das emprêsas paraestatais; 
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d) servidores de autarquias administrativas cujos emprega-
dos estejam sujeitos a regime especial de trabalho em virtude de lei; 

e) empregados das emprêsas de propriedade da União Fe-
deral, quando por esta ou pelos Estados administradas, salvo em 
se tratando daquelas cuja propriedade ou administração resultem 
de circunstâncias transitórias. 

Art. 4.0 

Que são lucros da emprêsa? - É esta, irrecusàvelmente, uma 
das questões que requerem exame mais atento, em se tratando 
de participação obrigatória, desde que a ela se pretenda oferecer 
uma solução equilibrada, que possa satisfazer aos interêsses do 
empregado sem prejudicar a segurança da emprêsa. Quase todos 
os estudiosos da participação nos lucros se fixam na apreciação 
dessa tese. E ainda recentemente o Professor Louis MAIRE, em seu 
livro já citado, aludia a êsse facies do problema como "um ponto 
particularmente delicado", para frisar logo depois que se pode 
calcular o lucro das mais diferentes maneiras, conforme se levem 
em conta as amortizações, os juros do capital, a remuneração do 
chefe de emprêsa e outros fatôres. 

Quer-nos parecer, todavia, que a melhor maneira de resolver 
a questão é apelar para a legislação do impôsto de renda. Os lucros 
tidos como tributáveis pela Divisão do Impôsto de Renda - e o 
que dispõe o art. 4.0 - são os que devem prevalecer para os 
cálculos da participação. Se a experiência há demonstrado -
como afirma o mesmo Louis MAIRE - "que, para ser benfazeja, 
tôda participação em um resultado individual ou coletivo deve ser 
acompanhada, para o que dela é beneficiário, da possibilidade de 
se convencer da correção do sistema, isto é, do direito de compre-
ender, senão de controlar, as bases sôbre as quais sua participação 
é estabelecida", parece certo que o meio mais eficaz de atingir a 
êsse desiderato na lei que estamos corporificando, sem criar novas 
fontes de atritos, de desconfianças entre patrão e operário, é pre-
cisamente êsse de recorrer às declarações do impôsto de renda como 
ponto de referência do sistema. 

Havendo, como há, para verificação dos lucros, um serviço 
organizado, regras estabelecidas, fiscalização rigorosa, admitir 
nôvo conceito e criar novos organismos, no caso, seria duplicidade 
inexplicável, com ensejo para gastos supérfluos e outras conse-
qüências temerárias. 
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Dedução do impôsto devido - Sendo a importância do im-
pôsto de renda considerada nos lucros pela respectiva legislação, 
é justo que se deduza a mesma do total a partilhar, por isso que 
o tributo, conforme lembra o autor do Projeto n.º 5-47, não incide 
apenas sôbre a parte reservada ao empregador mas sôbre o lucro 
global da emprêsa. 

Remuneração do capital - Quanto à segunda parte do dis-
positivo - destinação de 6% do capital a título de sua remuneração 
- pôsto que não conste de nenhum dos projetos originais, afigura-
-se-nos de indeclinável necessidade e está acorde com a lição dos 
doutrinadores. Já sendo o trabalho antecipadamente remunerado 
pelo salário, é de justiça que se conceda também uma remuneração 
ao capital. NÉLIO REIS, numa interessante monografia intitulada 
Participação Salarial nos Lucros da Emprêsa, abona êsse ponto de 
vista quando invoca a fórmula da legislação chilena. "Uma solução 
até certo ponto viável, diz êle, nos oferece o art. 150 do Código de 
Trabalho do Chile (D.L.F. n.o 178), ao estabelecer que se tome 
como cálculo dos lucros o apurado no impôsto de renda, e como 
lucro líquido o deduzido, 8% como interêsse do capital invertido 
e 2% para eventualidades do negócio." 

Parágrafo único do art. 4.0 

Percentagem a distribuir com os empregados - Deduzida a 
remuneração do capital, a distribuição ideal dos lucros, parece, 
deveria ser a que destinasse metade dos mesmos para a emprêsa 
e metade para os empregados. Uma série de fatôres, entretanto, 
cada qual mais ponderável, sobretudo os de ordem econômica, e 
o fato de não participarem das perdas os trabalhadores, nos acon-
selharam a fixar em 30% a percentagem aos mesmos atribuída. 

No Chile, como vimos anteriormente, essa percentagem é de 
20 % sôbre os lucros líquidos. 

Art. 5.0 

Que se deve admitir como capital? - Eis aí outra importante 
questão a considerar, para uma boa aplicação do instituto da 
participação nos lucros. O projeto Faraco toma por base o "capital 
efetivamente invertido", como tal considerada "a soma do capital 
realizado e dos fundos de reserva, excluídos os para atender a 
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depreciações, a perdas eventuais e, ainda, ao pagamento de inde-
nizações por despedida". A essa redação preferimos a que ofere-
cemos no dispositivo em tela, a qual, em vez de especificar as 
reservas a serem acrescidas ao capital realizado, alude, generica-
mente, às que são admitidas pela legislação do impôsto de renda. 

Art. 6.º 

Prazo para aquisição do direito de participação - Em outras 
palavras, o que faz o art. 6.º é fixar em um ano o prazo depois do 
qual o empregado fará jus aos benefícios da lei. É êsse mesmo prazo 
que figura no projeto Segadas Viana (art. 2.º) e o que se depreende 
do art. 3.0 , in fine, do projeto Faraco (indenização por despedida). 
A restrição de tal prazo para 90 dias apenas, como pretende o 
projeto João Amazonas, acarretaria palpáveis inconvenientes de 
ordem prática, inclusive porque os cálculos da participação são 
processados em função dos balanços anuais. No caso, aliás, não 
se trata de amparar melhor ou pior os direitos da classe trabalha-
dora, eis que a percentagem dos lucros reservada aos empregados 
é invariàvelmente a mesma, seja qual fôr o número de beneficiários. 
O que deixar de perceber o empregado com menos de um ano de 
serviço reverterá em favor dos demais empregados. 

Art. 7.0 

Garantia para o trabalhador que deixa o emprêgo - Parece 
razoável, como determina o art. 7.º, que se assegure o direito à 
participação, proporcional ao tempo de serviço prestado durante 
o ano, ao empregado que pedir demissão ou fôr dispensado antes 
do encerramento do exercício financeiro. A cláusula final do artigo 
exclui do favor legal, como penalidade, os que tiverem sido dispen-
sados por falta grave ou justa causa. 

Art. 8.0 

Equiparação aos empregados - Sendo, como é, a participação 
nos lucros um instrumento de valorização do trabalho, pareceu-nos 
justo equiparar aos empregados os sócios da emprêsa que na mes-
ma exercem atividade pessoal. Acresce, em abono dessa equipara-
ção, já admitida no projeto Faraco (§ 2.0 do art. 4.º), a circuns-
tância de que, na sua ausência, se tornará desinteressante para os 
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empregados ingressar na emprêsa com pequenas cotas de capital, 
pois é quase certo que, na maioria dos casos, o rendimento produ-
zido por tais cotas seria inferior ao que êles poderiam auferir como 
simples assalariados participantes. Ficaria obstada assim, pela pró-
pria lei, a tendência para as formas societárias a cujo encontro a 
participação nos lucros pretende conduzir, como etapa que é, na 
opinião de muitos de seus defensores, "a meio caminho entre o sala-
riado e um regime mais justo e mais considerador dos direitos do 
trabalho" . 

A limitação estabelecida no parágrafo único, in fine, visa a 
impedir que os verdadeiros objetivos do preceito legal sejam des-
virtuados em detrimento dos empregados. 

Art. 9.0 

Como distribuir a parte dos lucros destinada aos trabalha-
dores - A partilha, entre os empregados, da percentagem que 
lhes cabe nos lucros deveria ser realizada, segundo alguns comen-
tadores, em função apenas do salário de cada trabalhador. Seria 
a observância, na espécie, do preceito segundo o qual a trabalho 
igual deve corresponder igual salário. "Entre trabalhadores que 
percebem salário idêntico, idêntica será a distribuição respectiva." 
É o critério que se pretende chamar de "individualização salarial". 
Esquecem os seus adeptos que, com a participação nos lucros, 
podem ser atingidos indiretamente outros fins de natureza social 
que não a simples melhoria dos salários. 

Em falta mais grave incorrem os que se batem pela atribuição 
de quantias iguais, condicionando a distribuição tão-somente ao 
número de dias de serviço efetivamente prestado, sem atentar nem 
mesmo para a diversidade dos salários percebidos. É o regime pre-
conizado no Projeto 534-47 (art. 5.º). Adotado êsse critério, que 
reputamos por demais simplista, chegaríamos a verdadeiros ab-
surdos na aplicação da lei. Um mero aprendiz, com salário redu-
zido, iria perceber o mesmo que um técnico de alta categoria na 
emprêsa, cujo trabalho ficaria dêsse modo clamorosamente depre-
ciado, em vez de lograr a desejada valorização. 

Se a igualdade salarial, conforme assinala CHARLES RrsT, invo-
cado nesse passo por NÉLIO RErs, é repelida sobretudo nos meios 
operários, que advogam o respeito à capacidade e competência 
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técnica das diferentes classes de trabalhadores, com mais forte 
razão não se justificará tal uniformidade na distribuição dos pro-
ventos suplementares resultantes da lei de participação. 

O mais acertado, a nosso ver, é subordinar a divisão dos lucros 
não apenas a um ou dois, porém a tantos elementos quantos possam 
contribuir, sem exageros prejudiciais, para que decorra da lei o 
maior número de efeitos econômicos e sociais. Na legislação chi-
lena, a que já nos reportamos mais de uma vez, a cota global de 
participação se divide em duas partes iguais: uma para ser distri-
buída na proporção de cada salário e outra em razão dos anos de 
serviço. Se houver remanescente, além do limite máximo estabele-
cido para cada empregado, será o mesmo distribuído, a juízo da 
emprêsa, entre os trabalhadores mais competentes e dedicados ao 
serviço. 

São três, como se vê, os elementos aí considerados. A êles o 
nosso projeto acrescenta mais dois: encargos de família e assi-
duidade. 

Talvez seja desnecessário justificar o porquê dêsse acréscrmo, 
reconhecido como é que o absenteismo operário tem causado graves 
danos à produção e que os encargos de família devem ponderar de 
algum modo na maior ou menor remuneração do trabalhador. Foi, 
aliás, por assim haver compreendido que o legislador constituinte 
de 46, ao aludir ao salário mínim0 (art. 157, n.0 I, da Constituição 
vigente), condicionou-o às "necessidades normais do trabalhador 
e de sua família", indo além, nesse tocante, do que fôra estabele-
cido na legislação anterior. 

Quanto ao elemento a que se refere o item IV do artigo co· 
mentado - antiguidade ou tempo de serviço - que faz presumir 
maior ou menor contribuição do empregado para a prosperidade 
da emprêsa, julgamos oportuno mencionar que sua adoção ob-
viará até certo ponto um dos inconvenientes apontados pelos opo-
sitores da participação: o deslocamento voluntário de trabalhadores 
de um estabelecimento para outro, num incessante movimento 
migratório, atraídos por aquêle!3 que estejam distribuindo even-
tualmente maiores lucros, em razão de sua maior prosperidade. 

Com relação à eficiência, prevista no item V, lembraríamos 
também, e finalmente, que, condicionando a participação a êsse 
elemento, ilidiremos com êle outro pretexto invocado contra o sis-
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tema: beneficiar tanto "ao bom como ao mau operário, isto é, tanto 
ao que dedicou o melhor de suas fôrças como ao que continuou 
negligente em seu trabalho". 

Arts. 10 a 17 

Mecanismo da distribuição - Os artigos em referência inte-
gram, em suas particularidades, aquilo a que chamaremos o me-
canismo da distribuição. Não vemos maior necessidade de comentá-
-los, tão elementar se nos apresenta a sua compreensão. 

Art. 18 e seu § 1.0 

Limitação das quantias a receber. Capitalização do excedente 
Uma das objeções argüidas contra a participação, conforme 

a,.qsinala o autor do Projeto n.0 5, é impedir a inversão dos lucros, 
sob a forma de capital, no processo produtivo. Por outra parte, 
receia-se que o trabalhador, dispondo de uma remuneração suple-
mentar superior às suas necessidades normais, possa entregar-se 
a dissipações e desperdícios absolutamente incompatíveis com as 
finalidades da lei e do sistema. Para remediar essas duas possibi-
lidades negativas foi que se estatuiu, no art. 18, que "a participação 
individual não poderá exceder à metade do salário percebido du-
rante o respectivo exercício'', e, em seu § l.º, que a parte excedente 
ficará depositada na própria emprêsa, em nome do empregado, 
vencendo juros normais, ressalvada ao empregador a faculdade 
de fazer tal depósito em instituição bancária de reconhecida ido-
neidade, se por qualquer motivo não achar conveniente reter, êle 
próprio, aquêle excesso. 

Os dispositivos em análise se assemelham, quanto a seus obje-
tivos, ao art. 6.º do Projeto n.º 5-47, o qual limitava, entretanto, 
em 1/6 apenas do ordenado total o máximo de 50 % estabelecido 
no projeto-substitutivo. 

Parágrafo 2.o do art. 18 

Retiradas permitidas. Estímulo ao regime de associação nas 
emprêsas - Enumerando as hipóteses em que é permitido efetuar 
retiradas por conta dos depósitos instituídos no parágrafo ante-
rior, estabelece o § 2.º do art. 18, como principal finalidade de tais 
depósitos e suas retiradas, a integração, no todo ou em parte, da 
cota de capital com que o empregado, mediante o assentimento 
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da emprêsa, venha a figurar na mesma, ou, em se tratando de 
partícipes já associados (art. 8.º), para majorar a cota respectiva. 
É a norma contida no art. 6.º, parágrafo único, letra a, do projeto 
Faraco, que a justifica como um estímulo ao regime de participação 
dos empregados na propriedade da emprêsa, já apregoado por 
Pro XI, na Encíclica Quadragesimo Anno, e tido pelo autor do refe-
rido projeto com "o ideal a que se deve tender, como o único capaz 
de democratizar realmente a vida econômica". Combinam-se, no 
caso, os dois tipos de participação: profit-sharing e copartnership. 

A letra b do § 2.º prevê a hipótese de participação inexistente 
ou inferior a um mês de ordenado, casos em que se admite uma 
retirada capaz de completar êsse quantum, que é geralmente con-
cedido por muitas firmas como abono de Natal a seus servidores. 

Os casos figurados nas letras c, i, d e e (ajuda à aquisição de 
imóvel residencial, amparo no desemprêgo e auxílio à família por 
morte do empregado) justificam-se de si mesmos, dispensando 
maiores apreciações. 

Art. 19 

Filiais, sucursais e agências - Sendo o cálculo da participação 
baseado na declaração de rendimentos, é claro que as filiais, su-
cursais, agências e demais estabelecimentos que fazem tal decla-
ração à parte da emprêsa principal devem considerar-se autôno-
mos para os efeitos da lei. É de n1encionar neste ensejo que, cons-
tituindo finalidade da participação, dentre outras, interessar os 
empregados na melhoria da produção e no maior rendimento da 
emprêsa, tem-se instituído alhures o sistema em aprêço, baseado 
não mais sôbre os lucros de todo o estabelecimento, porém sôbre 
os de cada departamento ou seção em particular. A razão que 
impele a essa subdivisão da emprêsa é a mesma que justifica o 
disposto no art. 19. 

Art. 20 

Dissolução de um grupo comercial ou industrial em várias 
emprêsas - O artigo foi transplantado do projeto Faraco e pre-
tende-se com êle assegurar o direito à participação contra um pos-
sível estratagema, destinado a fazer desaparecer os lucros mediante 
a dissolução de um grupo comercial ou industrial em várias 
emprêsas. 
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Art. 21 e seu parágrafo único 

Divulgação do balanço e dos cálculos - A divulgação do ba-
lanço, demonstração da conta de lucros e perdas e resumo dos 
cálculos efetuados, prevista no art. 21, é providência de indecli-
nável necessidade, a fim de que, através dela, possam os empre-
gados tomar conhecimento de referidos documentos e acompa-
nhar, a grosso modo, o processamento daqueles cálculos. 

O parágrafo único focaliza o caso das pequenas emprêsas, 
sem escrita legalizada, cuja parti~ipação, na falta de balanço, será 
calculada pelo montante das vendas ou volume total de negócios, 
de conformidade com as normas e exigências da legislação do im-
pôsto de renda. 

Art. 22 e seu parágrafo único 

Nota de participação - O art. 22 institui a chamada nota de 
participação, a qual permitirá a cada empregado saber quantas 
cotas lhe foram atribuídas em razão de seu salário, tempo de 
serviço, encargos de família, assiduidade e eficiência, de modo a 
poder reclamar em tempo contra aquilo que lhe não pareça 
acertado. 

O prazo para essa reclamação, que terá caráter amistoso, foi 
limitado em 15 dias no parágrafo único. 

Art. 23 e seus parágrafos 

Como efetuar o pagamento - O projeto João Amazonas, em 
seu art. 6.º, prescreve que a importância da participação, seja qual 
fôr o seu montante, será paga de uma só vez ao empregado. Segue 
a mesma trilha do projeto Danie1 Faraco, o qual tem, entretanto, 
uma razão para assim proceder: a participação individual dispo-
nível é limitada nesse projeto a 1/6 do ordenado anual, ou sejam 
apenas dois meses de remuneração. 

Já o projeto Segadas Viana orienta-se de modo oposto: o mon-
tante da participação será dividido em duas partes iguais, a pri-
meira a ser paga em 6 prestações bimensais e a segunda entregue 
de uma só vez ao empregado, por ocasião de suas férias. 

Além dêsses dois critérios, que podem suscitar, de resto, maior 
número de variantes, há quem considere preferível o pagamento 
em duodécimos, acrescidos aos salários mensais, o que, alega-se, 
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melhoraria o poder aquisitivo do trabalhador e até certo ponto 
tornaria mais suave, para certas emprêsas, o desembôlso do nume-
rário destinado à participação. 

Inclinamo-nos, porém, por uma quarta fórmula: pagamento 
em quatro prestações iguais, nas segundas quinzenas de junho, 
setembro, dezembro e março. Somente quando a importância de-
vida ao empregado fôr diminuta, ou seja, inferior a meio mês de 
ordenado (1/24 do salário anual), é que o pagamento se efetuará 
de uma vez, na oportunidade dos festejos natalinos. 

Afastando-nos das duas soluções extremas, assim procedemos 
para não incorrermos nos defeitos atribuídos a cada uma delas. 
Isto é: que o pagamento realizado de uma só vez, em se tratando de 
somas elevadas, permitirá que o trabalhador as dissipe, por inex-
periência, em vez de lhes dar destino útil, e que o critério duode-
cimal, pela excessiva divisão do quantum, sobretudo quando êste 
é menos avultado, não oferece margem a que o empregado se aper-
ceba dos benefícios da Lei. 

Art. 24 

Exercícios incompletos - Trata o art. 24 dos estabelecimentos 
cujas atividades tiverem início ou terminarem no curso do exer-
cício financeiro, para regular de maneira lógica a partícipação dos 
respectivos assalariados. 

Art. 25 

Competência da Justiça do Trabalho - Dispõe o art. 25 que 
os dissídios relacionados com a aplicação do regime de participação 
nos lucros se enquadram na competência da Justiça do Trabalho. 
Obedece o preceito ao disposto no art. 123 da Constituição, que 
atribui à mesma Justiça a missão de "conciliar e julgar os dissídios 
individuais e coletivos entre empregados e empregadores, e as de-
mais controvérsias oriundas das relações do trabalho regidas por 
legislação especial". 

O fato de o trabalhador participar dos lucros da emprêsa não 
desfigura, evidentemente a sua qualidade de empregado. É essa 
a lição da doutrina e é o que decorre do próprio texto constitucio-
nal, quando inclui a participação entre os preceitos a que deve 
obedecer a legislação social a fim de melhorar o nível de vida 
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do trabalhador. Em tais condições, se o participante não perde a 
sua condição de empregado, é fora de dúvida, como já tem deci-
dido, aliás, o próprio Supremo Tribunal, com referência a "interes-
sados", que as questões em que êle seja parte devem ser apreciadas 
e decididas pela Justiça especializada. 

A redação do art. 25 é idêntica à do art. 10 do projeto João 
Amazonas. Não aceitamos, entretanto, o art. 11 da mesma propo-
sição, que admite expressamente a intervenção da Justiça do Tra-
balho na hipótese de "dúvida sôbre a exatidão do balanço ou 
declaração inexata de lucro da err.prêsa", por isso que a verificação 
na espécie deve caber às autoridades fiscais competentes, de acôrdo 
com a própria sistemática daquele projeto, o qual, como o nosso, 
condiciona a apuração e verificaçáo dos lucros às declarações apre-
sentadas à Divisão do Impôsto de Renda. 

Art. 26 e seu parágrafo único 

Reparos de erros - Constatadas quaisquer diferenças na de-
claração de rendimentos, pela repartição competente, ou reconhe-
cido êrro na atribuição de cotas, pela Justiça do Trabalho - que, 
isto sim, é de sua indiscutível competência - terá a emprêsa que 
pagar de uma só vez aos empregados as importâncias que lhes 
não foram adjudicadas. É o que diz o artigo, o qual, em seu pará-
grafo único, oferece a contrapartida: quando o êrro favorecer a 
emprêsa, é facultado a esta descontar por duodécimos, do salário 
do empregado, a quantia que houver sido paga a mais. 

Art. 27 

Prescrição - O prazo de dois anos, aí estabelecido, é o mesmo 
fixado na Consolidação ( art. 11) como regra geral de prescrição 
em matéria trabalhista. 

Art. 28 

É salário o provento da participação? - A resposta a esta 
indagação, à primeira vista sem maior importância de ordem prá-
tica, tem, ao contrário, importância essencial quando se cogita 
- e é êste precisamente o caso do art. 28 - de atribuir certos 
efeitos legais às quantias pagas ao empregado como participação 
nos lucros. 
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Do ponto de vista doutrinário, a questão tem sido posta sob 
fundamentos diversos e até rigorosamente antagônicos. Assim 
como existem os que emprestam o caráter societário à participação, 
de maneira mais ou menos extremada, há os que, em qualquer de 
suas formas, consideram seus proventos como salário, do qual se-
riam uma parte variável, calculada sôbre lucros, mas sempre salá-
rio. Pretende-se até, entre os desta corrente, situá-los no § l.º do 
art. 457 da nossa Consolidação, segundo o qual "integram o salário, 
não só a importância fixa estipulada, como também as comissões 
e gratificações pagas pelo empregador". Em compensação, sus-
tentam os outros, peremptoriamente, que participação "não é, nem 
doutrinária nem tecnicamente, salário. É um novum gens entre os 
proventos do trabalhador e que, i::e tivesse de ser enquadrado num 
dos institutos clássicos do Direito, só poderia sê-lo no contrato de 
sociedade, não no contrato individual de trabalho". 

Enquanto assim se externam as opiniões divergentes, vozes 
mais refletidas localizam a questão num campo intermediário, que 
é a rigor o verdadeiro: a participação transcende da concepção 
habitual de salário, com êste não se confunde, mas não chega a 
ser uma forma de sociedade, entre outros motivos, porque os em-
pregados não participam das perdas do estabelecimento. Podería-
mos citar, em abono dêsse ponto de vista, a definição de PAUL 
BUREAU, para quem a participação é uma forma de remuneração 
"pela qual o trabalhador recebe, além do seu salário, uma parte 
determinada do produto global da emprêsa, tal como resulta do 
balanço semestral ou anual". Ou a de LAVASSEUR referente à par-
ticipação facultativa: "Uma livr1:- convenção pela qual o empre-
gador assegura aos assalariados, além de seu salário normal, uma 
parte de seus benefícios, sem participação nas perdas." 

Vê-se, através dessas e outras definições do sistema, que não 
podemos incluí-lo, em sã consciência, no capitulo do salariado 
propriamente dito. No plano material, como proclama LouIS MAmE, 
constitui a participação (pelo menos a obrigatória, sublinhamos) 
uma ruptura com o salário puro. Será quando muito uma remu-
neração extra, "un suplemento del sueldo o salario", como admite 
ANTOKOLETz, mas nunca uma modalidade de salário capaz de adap-
tar-se ao que é tido como tal mi. Consolidação das Leis do Tra-
balho. É que ela, no expressivo dizer daquele publicista argentino, 
"se diferencia da gratificação que algumas emprêsas outorgam a 
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seus empregados ou operários, porque esta não é uma obrigação 
exigível, senão um ato gracioso"; nem "tampouco se confunde com 
a percentagem ou comissão sôbre o montante das operações rea-
lizadas por cada empregado, o que se pratica nos estabelecimentos 
comerciais para estimular o montante das vendas, porque tal per-
centagem ou comissão não depende dos lucros ou prejuízos do 
estabelecimento". 

Essa distinção, como ponden:.mos de início, tem significação 
especial no nosso caso, a fim de que se não pretenda, para efeito 
de indenização por despedida, como quer o Projeto n.o 534-47, ou 
para outros efeitos análogos, equiparar ao salário a parte dos 
lucros reservada ao trabalhador. 

Em consonância com o ponto de vista intermediário, já ex-
posto, e procurando evitar complicações de tôda sorte que resul-
tariam de uma diretriz diversa, foi que o art. 28, ora em exame, 
exclui taxativamente da remuneração do empregado, para todos os 
efeitos legais, inclusive os de previdência social, as importâncias 
recebidas como participação nos lucros. 

Art. 29 

Crédito privilegiado - Como pretendemos ter deixado à mos-
tra no ementário ao artigo anterior, as quantias devidas aos em-
pregados, em razão da lei de participação, não constituem salário 
na sua comum acepção. É indispensável, portanto, consignar que 
tais dívidas são consideradas crédito privilegiado, em caso de 
falência ou concordata, como sucede, por exemplo, com as impor-
tâncias relativas às férias a que tiver direito o empregado (art. 144 
da Consolidação), a fim de que o trabalhador não se veja preju-
dicado com o evento. 

O art. 29 é uma síntese dos arts. 8.º e 9.0 , respectivamente, 
dos projetos João Amazonas e Daniel Faraco. 

Art. 30 

Multas - Prevê o artigo as multas variáveis de 200 a 5 000 cru-
zeiros e elevadas ao dôbro nas reincidências, com que devem ser 
punidos os infratores da lei, sem excluir os empregados que venham 
a fazer reclamações dolosas. 
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Art. 31 

Amplo inquérito - Já deixa.mos assinalado, em outro tópico 
dêste parecer, que a participação obrigatória e direta, com a ex-
tensão em que foi formulada na Constituição e será disciplinada 
na lei que estamos ordenando, vai. constituir por sem dúvida uma 
experiência ímpar, cujos resultados práticos não nos é lícito por 
isso mesmo antecipar. O ideal seria que, antes de emprestarmos 
forma legal ao sistema, na sua fisionomia multiforme, dispusés-
semos de elementos estatísticos tanto quanto possível seguros e 
minuciosos, relativos aos diversos setores em que se dividem e sub-
dividem as atividades econômica:3 do País, a fim de que, à vista 
dêles, não construíssemos apenas obra de gabinete, tateante, sujeita 
a equívocos que poderão ser graves e gerar, inclusive, desilusões e 
surprêsas a certos ramos da classe trabalhadora. Na falta de tais 
elementos de informação, com que infelizmente não podemos 
contar, acreditamos indispensável, após o primeiro ano de vigência 
da lei, a realização do inquérito previsto no art. 31, para que, à 
luz de seus algarismos, fique habilitado o Poder Legislativo a mo-
dificar, no que fôr preciso, o diploma legal em vigor, adaptando-o, 
oportunamente, às nossas realidades econômicas e sociais. É êsse 
o objetivo da medida proposta. 

Art. 32 

Limite provisório - Para nfio claudicar em face da realidade, 
que não é a mesma nos diversos grupos em que podem ser agluti-
nados os trabalhadores, no atinente a participação, o aconselhável 
seria que a lei, ductilizando-se, disciplinasse o sistema de maneira 
específica para cada um dêsses grupos ou subgrupos, atendendo 
a suas diversidades e evitando assim, inteligentemente, que a si-
tuação pudesse tornar-se privilegiada para uns e decepcionante 
para outros. É certo, porém, que sàmente as lições da experiência, 
colhidas por meio do inquérito determinado no artigo anterior, 
poderão apontar, com precisão mais ou menos rigorosa, os cami-
nhos a seguir nesse particular. Desta sorte, até que se ultime o 
inquérito em aprêço, a cargo do Ministério do Trabalho, seremos 
forçados a admitir a generalização de certos dispositivos do projeto, 
com o corretivo constante do art. 32, que já foi adotado, aliás, em 
limite muito menos favorável aos empregados, nas legislações do 
Chile, da Venezuela e de outros países. 
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Com êsse dispositivo, que tem caráter visivelmente provisório, 
para não adulterar o sentido real do instituto, evitaremos situações 
provàvelmente difíceis para certas emprêsas e bem assim gritantes 
desigualdades entre trabalhadores a serviço de estabelecimentos 
de ramos düerentes, e até mesmo de igual ramo, mas que se tor-
narão distintos uns dos outros, no tocante à participação, pelo 
número de seus empregados, pelo montante do capital em face da 
mão-de-obra e por tantos outros fatôres de diferenciação que só 
a prática do sistema poderá indicar e esclarecer convenientemente. 

Art. 33 

Regulamento de execução e vigencia da lei - Um diploma 
legal absolutamente nôvo como será o da participação nos lucros, 
envolvendo como envolve tantos problemas de caráter formal, mui-
tos dos quais tornariam a lei exageradamente casuística se nela 
resolvêssemos discipliná-los, não pode dispensar, a nosso ver, o 
regulamento de execução previsto no último de seus artigos, onde 
se determina também, como de direito, que a mesma entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

C) CONCLUSÃO 

Justificado, que está, o projeto-substitutivo, a conclusão do 
parecer, nos precisos têrmos do Regimento da Câmara, é no sen-
tido de que, adotando-o, a Comissão de Legislação Social o submeta 
às luzes das demais comissões interessadas, para posterior debate 
e aprovação do plenário. 

Sala da Comissão de Legislação Social da Câmara dos Depu-
tados, em 11 de novembro de 1947. - Paulo Sarasate, Relator. 

PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLA:ÇÃO SOCIAL 

A Comissão de Legislação Social, tendo examinado, artigo por 
artigo, o substitutivo oferecido pelo Relator, resolve adotá-lo como 
seu, com as emendas aprovadas no curso da discussão. 

De conformiddae com referidas emendas, algumas delas de 
autoria do próprio Relator, foram acrescentados dois dispositivos 
ao seu projeto (§ 1.º do art. 4.º e § 2.º do art. 18) e modificados 
os seguintes: art. 2.0 , art. 3.0 , parágrafo único do art. 3.0 , artigos 
4.0 , 7.0 , 8.0 , 12, 13, 18, 19 e 20, § 2.º do art. 23, arts. 30, 31 e 32. 
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Em conseqüência, opina a Comissão de Legislação Social pela 
aprovação do seguinte 

PROJETO N.0 1 039 - 1948 

Dispõe sôbre a participação do trabalhador nos lucros das emprêsas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º Todo trabalhador tem direito a participar nos lu-
cros da emprêsa a que serve como empregado, nos têrmos e pela 
forma que esta lei determina. 

Art. 2.º Emprêsa é tôda entidade individual ou coletiva que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e 
dirige a prestação pessoal de serviços. 

Art. 3.º Empregado é a pessoa física que presta serviços de 
natureza não eventual à emprêsa, sob a dependência desta e me-
diante salário. 

Parágrafo único. Não se incluem nos benefícios desta lei: 
a) os empregados a serviço de profissionais liberais, institui-

ções de beneficência, associações recreativas ou outras instituições 
sem fins lucrativos; 

b) os empregados domésticos; 
e) os trabalhadores rurais, exceto os que sejam empregados 

em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos tra-
balhos, ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como 
industriais ou comerciais; 

d) os servidores públicos e das entidades paraestatais; 
e) os servidores de autarquias administrativas; 
f) os empregados das emprêsas de propriedade da União, do 

Estado e dos municípios, salvo em se tratando daquelas cuja pro-
priedade ou administração resultem de circunstâncias transitórias. 

Art. 4.° Consideram-se lucros, para os efeitos desta lei, os 
que sejam tributáveis pela Divisão do Impôsto de Renda, deduzidos 
de seu montante, além da importância do impôsto, 8 % do capital 
da emprêsa, para remuneração dêste. 

§ 1.º Não serão tidas como lucros as quantias corresponden-
tes ao aumento do valor do ativo, em virtude de novas avaliações, 
ou a venda de parte do mesmo. 
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§ 2.0 Dos lucros líquidos apurados na forma dêste artigo, a 
emprêsa destinará 30 % para distribuição entre os seus empregados. 

Art. 5.º Capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é a 
soma do capital realizado com as reservas admitidas pela legis-
lação do impôsto de renda. 

Art. 6.º Sàmente participarão dos lucros os empregados 
cujos contratos de trabalho, em sua duração, tenham abrangido 
todo o exercício financeiro a que tais lucros se refiram. 

Art. 7.o O empregado que pedir demissão ou fôr dispensado 
antes do encerramento do exercício financeiro terá direito, na época 
própria, a uma participação proporcional ao tempo de serviço 
prestado no mesmo exercício, salvo improbidade comprovada. 

Art. 8.º Aos empregados, proprietários ou sócios, que exer-
cerem normalmente atividade pessoal na emprêsa, é extensivo o 
direito à participação nos lucros como se fôssem empregados. 

Parágrafo único. Considerar-se-á como salário, para os fins 
dêste artigo, a retirada pro labore permitida pela legislação do 
impôsto de renda, até o dôbro do maior salário pago pela emprêsa 
a seus empregados. 

Art. 9.º A distribuição de lucros entre os empregados será 
efetuada por meio de cotas de participação, com base nos seguintes 
elementos: 

a) salário; 
b) antiguidade; 
e) encargos de família; 
d) assiduidade; 
e) eficiência . 
Art. 10. O valor de cada cota será o quociente da divisão 

dos lucros a distribuir pelo total das cotas obtidas pelos empregados 
na conformidade dos arts. 12 a 16. 

Art. 11. A participação de cada empregado corresponderá 
ao valor total das suas cotas. 

Art. 12. As cotas de salário serão atribuídas da seguinte 
forma: 

a) 
b) 
e) 

salários até Cr$ 500,00 - 4 cotas; 
de mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1.000,00 -
de mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 1.500,00 -

6 cotas; 
8 cotas; 
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d) de mais de Cr$ 1. 500,00 até Cr$ 2. 000,00 - 10 cotas; 
e) de mais de Cr$ 2. 000,00 até Cr$ 2. 500,00 - 12 cotas; 
f) de mais de Cr$ 2. 500,00 até Cr$ 3. 000,000 - 14 cotas; 
g) de mais de Cr$ 3.000,000 até Cr$ 3 .500,00 - 16 cotas; 
h) de mais de Cr$ 3.500,00 até Cr$ 4.000,00 - 18 cotas; 
i) salários acima de Cr$ 4. 000,00 - 20 cotas. 

Parágrafo único. O salário a que se refere êste artigo é o 
quociente da divisão por doze do salário percebido durante o ano, 
inclusive a remuneração de horas extraordinárias. 

Art. 13. As cotas de antiguidade serão assim distribuídas:  
a) empregados de 1 a 5 anos de serviço - 1 cota;  
b) de mais de 5 até 10 anos de serviço - 2 cotas;  
e) de mais de 10 até 15 anos de serviço - 4 cotas;  
d) de mais de 15 até 20 anos de serviço - 8 cotas;  
e) de mais de 20 até 25 anos de serviço - 6 cotas;  
f) de mais de 25 anos de serviço - 10 cotas.  
Art. 14. As cotas de família serão atribuídas à razão de  

uma cota para cada pessoa, até o máximo de 10 cotas. 
Parágrafo único. Consideram-se pessoas da família as que, 

vivendo no lar e sob a dependência econômica exclusiva do em-
pregado, sejam como tais admitidas na legislação da previdência 
e discriminadas na carteira profissional. 

Art. 15. As cotas de assiduidade serão atribuídas em núme-
ro de 10 a cada empregado que durante o exercício não haja faltado 
ao serviço, deduzindo-se uma cota à razão de cada falta. 

Parágrafo único. Não se considera falta a ausência legal-
mente justificada. 

Art. 16. As cotas de eficiência serão atribuídas até o má-
ximo de 10, a cada empregado que o mereça, a juízo do empregador 
ou segundo o critério estabelecido no regulamento da emprêsa. 

Art. 17. Aos participantes a que se refere o art. 8.0 não se 
atribuirão cotas de assiduidade nem de eficiência. 

Art. 18. Tôda vez que a participação individual exceder à 
metade do salário percebido durante o respectivo exercício, será o 
excesso depositado na própria emprêsa, em nome do empregado ou, 
se a ela não parecer conveniente, em instituição bancária de reco-
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nhecida idoneidade, devendo vencer juros não inferiores aos nor-
mais, a cargo da emprêsa, ou da instituição bancária, conforme o 
caso. 

§ 1.º Somente será permitido efetuar retiradas totais ou 
parciais, dos depósitos a que se refere o parágrafo anterior, nos 
seguintes casos, devidamente comprovados: 

a) para integrar, no todo ou em parte, a cota de capital com 
que o empregado, mediante o assentimento da emprêsa, venha a 
figurar na mesma ou, no caso do art. 8.0 , para majorar a cota já 
existente; 

b) para compensar até o máximo de 1/12 do salário anual 
a falta ou deficiência de participação nos lucros; 

e) para aquisição de imóvel destinado à residência do em-
pregado, inclusive pagamento de prestações; 

d) durante o desemprêgo, em parcelas mensais não superio-
res à metade do último salário mensal percebido; 

e) por motivo de morte do empregado. 
§ 2.0 Sempre que a quantia depositada na forma dêste arti-

go corresponder ao salário dos últimos cinco anos, será facultado ao 
empregado receber livremente, daí por diante, tôda a importância 
da participação individual. 

Art. 19. Consideram-se emprêsas autônomas, para os efeitos 
desta lei, as filiais, sucursais, agências e demais estabelecimentos 
dependentes que, escriturando os seus lucros e perdas próprios, 
fazem declaração de renda à parte da emprêsa principal. 

Art. 20. Provada a dissolução de um mesmo grupo comercial 
ou industrial em várias emprêsas ou alteração jurídica da sua 
estrutura com o fim de diminuir os lucros de uma ou de algumas 
dentre elas, ilidindo os objetivos da participação, poderá a Justiça 
do Trabalho a requerimento dos interessados determinar que, para 
efeitos desta lei, as emprêsas constantes do grupo sejam conside-
radas como uma só. 

Art. 21. Dentro de 90 dias da data do balanço, a emprêsa 
afixará a cópia do mesmo em local apropriado, juntamente com 
a demonstração da conta de lucros e perdas e um resumo dos 
cálculos efetuados para os fins desta lei. 

Parágrafo único. Quando se tratar de pequena emprêsa, que 
não tiver escrita legalizada, a participação será calculada pelo 
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montante das vendas ou volume total de negócios e de acôrdo com 
as normas e exigências da legislação do impôsto de renda. 

Art. 22. A cada empregado será fornecida pela emprêsa 
uma "nota de participação", em que se consignará, além do total 
das cotas e de seu valor individual, a relação das cotas que lhe 
forem atribuídas em face de cada um dos elementos a que se 
refere o art. 9.º 

Parágrafo único. O empregado terá o prazo de 15 dias para 
fazer, perante a emprêsa, qualquer impugnação à "nota de par-
ticipação". 

Art. 23. A importância da participação será paga em quatro 
prestações iguais, efetuando-se a primeira trinta dias após o en-
cerramento do prazo para a apresentação da declaração de renda 
e as restantes nas segundas quinzenas de setembro, dezembro e 
março. 

§ 1.º Quando a participação fôr inferior a 1/24 do salário 
anual, seu pagamento será efetuado de uma só vez por ocasião 
do Natal. 

§ 2.º Em caso de necessidade comprovada o empregado po-
derá solicitar adiantamento por conta de sua participação nos 
lucros. 

Art. 24. Nas emprêsas cujas atividades tiverem inicio ou 
terminarem no curso do exercício financeiro, a participação inicial 
ou final abrangerá, respectivamente, os lucros auferidos até a data 
do primeiro balanço ou até o encerramento da liquidação da em-
prêsa. No segundo caso a participação será paga de uma só vez. 

Art. 25. Os dissídios provenientes da aplicação desta lei 
serão apreciados e julgados pela Justiça do Trabalho. 

Art. 26. No caso de revisão da declaração de renda pela 
repartição competente, ou reconhecido êrro na atribuição de cotas 
pela Justiça do Trabalho, a emprêsa pagará de uma só vez as 
diferenças que daí resultarem em favor do empregado, respeitada 
a distribuição anterior. 

Parágrafo único. Quando houver diminuição no valor da 
participação, poderá a emprêsa descontar por duodécimos, dos 
salários dos empregados, as cotas que tiverem percebido a mais. 
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Art. 27. Prescreve em dois anos o direito de pleitear a re-
paração de qualquer ato infringente desta lei, ou o pagamento de 
qualquer quantia proveniente de sua aplicação. 

Art. 28. Não se compreendem na remuneração do empre-
gado, para os efeitos legais, inclusive da previdência social, as 
importâncias recebidas como participação nos lucros. 

Art. 29. Constituirá crédito privilegiado em caso de falência 
ou concordata o total das importâncias devidas aos empregados, 
em razão da presente lei, inclusive os depósitos a que se refere o 
§ 1.0 do art. 18. 

Art. 30. As infrações da presente lei e as reclamações do 
empregado, quando reconhecidas pela Justiça do Trabalho como 
dolosas, serão punidas com a imposição de multas que variarão 
de Cr$ 200,00 a Cr$ 5. 000,00, conforme o caso, elevadas ao dôbro 
nas reincidências . 

Art. 31. Após o primeiro ano de vigência desta lei o Minis-
tério do Trabalho promoverá amplo inquérito sôbre a participação 
nos lucros, cujas conclusões serão dadas ao conhecimento do Poder 
Legislativo nos dois anos subseqüentes. 

Art. 32. Até que se apurem e sejam aproveitados em lei 
os resultados do inquérito a que se refere o artigo anterior, o total 
da importância destinada aos empregados como participação nos 
lucros não poderá exceder a soma de todos os salários pagos no 
exercício, inclusive horas extraordinárias. 

Art. 33. O Poder Executivo baixará dentro de 90 dias o 
regulamento de execução desta lei, a qual entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Legislação Social, em 1 de junho de 1948. 
- Castello Branco, Presidente. - Paulo Sarasate, Relator. - Nel~ 

son Carneiro. - Jacy de Figueiredo. - Argemiro Fialho. - Eu~ 

valdo Lodi. - Wellington Brandão. - Baeta Neves. - João Bo-
telho. - Aluzio Alves. - Brígida Tinoco. 



PROJETO N.0 1 039 - 1948 EMENDADO  
EM DISCUSSÃO INICIAL  

O Congresso Nacional decreta: 
(V. o projeto original da Comissão de Legislação Social, acima transcrito.) 

EMENDAS DE DISCUSSÃO INICIAL A QUE SE REFEREM OS 
PARECERES 

N.º 1 

Redija-se dêste modo o art. 16: 

Art. 16. As cotas de eficiência serão atribuídas até o má-
ximo de dez a cada empregado que o mereça, segundo o critério 
estabelecido no regulamento da emprêsa. 

Justificação 

É mais acautelador do direito do empregado que a distribuição 
das cotas de eficiência seja feita segundo regras previamente es-
tabelecidas. 

Deixar essa distribuição a juízo do empregador exclusivamente 
é fugir a tôda regulamentação, o que não se justüica, quando se 
trata de emprêsa, principalmente, que deve ter o seu regulamento, 
se êste não lhe fôr impôsto, como seria melhor. 

Sala das Comissões, em 6 de outubro de 1948. - Oscar Borges. 
- Pinheiro Machado. 

N.º 2 

Transforme-se em parágrafo único o art. 7.º, dando-se-lhe esta 
redação: 

Parágrafo único. Se o empregado, nas condições dêste artigo, 
pedir demissão ou fôr dispensado antes do encerramento do exer-
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cício financeiro, terá direito, na época própria, a uma participação 
proporcional ao tempo de serviço até então prestado, salvo impro-
bidade comprovada, ou se tiver servido menos de trinta dias. 

Justificação 

A matéria do art. 7.0 é um complemento do dispositivo an-
terior, sendo, assim, de boa técnica legislativa que se converta 
num parágrafo do artigo principal. 

Além disto, para que não se apresentem ao intérprete como 
contraditórios os dois textos, de vez que o princípio estabelecido no 
art. 7.º parece entrar em conflito com o preceito anterior, que 
exige tempo certo de serviço para aquisição do direito à participa-
ção, achamos necessária uma referência expressa dessa condição 
no dispositivo complementar. 

Eis por que acrescentamos no início do mesmo, após "empre-
gado", "nas condições dêste artigo". 

Entendemos, ainda, no interêsse administrativo das emprêsas 
e visando reduzir o serviço de distribuição dos lucros, já muito 
trabalhoso, que se exclua da participação o empregado dispensado, 
ou demitido, com tempo de serviço inferior a trinta dias no curso 
do exercício financeiro posterior. 

Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. - Oscar Borges. 
- Pinheiro Machad'o. 

PARECER DA COMISSAO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Talvez porque as Assembléias Constituintes, na maioria dos 
casos, sucedem a períodos de estagnação, de anarquia ou de avil-
tamento dos governos, o certo é que no seio dêsses órgãos políticos 
sempre se forma um ambiente, um clima superior, impregnado de 
amor à Pátria, de desinterêsse pessoal, de solidariedade humana, 
onde fàcilmente medram e vingam as idéias mais generosas e mais 
nobres. 

Foi assim que encontrou agasalho em nossa Constituição o 
princípio da participação dos empregados nos lucros das emprêsas. 

Elaborando nossa lei básica num momento em que o Direito 
se transforma, deslocando, pouco a pouco, seu centro de gravidade 
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da propriedade para o trabalho - não podia e não devia a última 
Constituinte brasileira ignorar êsse fato, e revelou senso de reali-
dade e grande decisão, marchando nesse rumo. 

Se a estrutura jurídica do futuro - como preconizam filósofos 
e sociólogos do tomo de MARrTAIN e GURVITCH, em França, seguidos 
de perto, em nosso País, por escritores e juristas como AMoRoso 
LIMA, SOBRAL PINTO e SANTIAGO DANTAS - se assentará sôbre o 
trabalho e não sôbre a propriedade privad!a, por que não ir, desde 
logo, abrindo caminho, preparando o advento das novas fórmulas 
legais? 

Melhor que o façamos agora, enquanto estamos ainda em 
formação, enquanto não se pôde fixar entre nós um sólido capita-
lismo resistente e refractário a tôda concessão que importe em seu 
enfraquecimento. 

É êste, aliás, o destino dos povos jovens: servirem de pioneiros 
das idéias novas, daquelas que os conservadores ferrenhos acoimam 
de revolucionárias e perigosas. 

Sabemos que, após a fixação da medida no art. 157, n.º IV, da 
Constituição, vozes se têm levantado contra ela, sob vários funda-
mentos, que assim se podem resumir: 

a) Idêntica providência não foi ainda tomada por nenhum 
dos velhos países civilizados da Europa, nem pelos Estados Unidos; 

b) Virá encarecer a produção; . 
e) Será mais uma fonte de atritos entre o trabalhador e o 

patrão; 
d) Desestimulará novas iniciativas do capital, sobretudo do 

alienígena. 
Entretanto, se demorarmos a atenção sôbre a matéria, logo 

concuiremos pela total improcedência dêsses argumentos de 
combate. 

Se é verdade que a legislação dos povos cultos ainda não adotou 
a idéia, com o caráter de compulsoriedade, leis francesas e alemãs, 
desde o comêço do século, a disciplinaram, permitindo que em-
pregadores remunerassem seus assalariados, por meio de parti-
cipação nos lucros líquidos do negócio. E em outras nações, como 
a inglêsa e a norte-americana, tem sido posta em prática em 
escala limitada, independentemente de legislação reguladora da 
espécie. 
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Ao nosso ver, o fato de não figurar o princípio, sob a forma 
obrigatória, nos textos legais dêsses e de outros países altamente 
civilizados não resulta da impossibilidade ou da ineficiência do 
processo. Decorre, antes, da circunstância de os operários, ali, 
terem, desde há muito, vários outros meios de defender o seu direito 
a um. mais justo salário. 

Sabendo ler, e, por isso, possuindo maior capacidade de dis-
cernir, com uma consciência de classe muito mais acentuada que 
a existente em nosso País, tem conseguido o trabalhador daquelas 
nações avançar, lenta, porém firmemente, na conquista de melhor 
remuneração e de mais sólidas garantias. Ademais, o estágio de 
civilização e de cultura dêsses povos, considerados em seu conjunto, 
não consentiria que ordenados de miséria fôssem distribuídos aos 
assalariados, a fim de que lucros mais pingues, extraordinários ou 
excessivos, pudessem ser auferidos pelos donos das emprêsas. Lá, 
por meio dos seus poderosos sindicatos, das greves, dos represen-
tantes que levam aos parlamentos, podem os trabalhadores rei-
vindicar tratamento e salário que os tornam, se comparados com 
o seu igual de nações mais atrasadas, senhores da classe média, 
possuidores de moradia higiênica, e dispondo de recursos para 
manter e educar com decência a família. 

Não devemos olvidar, por outro lado, a resistência que as classes 
capitalistas, fortemente estabelecidas, opõem ali à introdução de 
modificações mais profundas na legislação que poderiam levá-las 
à perda do prestígio e do poder. 

Somente quando eventos extraordinários, como revolução e 
guerra prolongadas, destroem suas organizações, nivelando as for-
tunas, tornam-se possíveis reformas como as que se operam no 
momento na Inglaterra, na França e na Itália. 

Também não conseguimos atinar com as razões em que se 
esteiam os que afirmam trazer a participação dos empregados nos 
lucros das emprêsas um fatal encarecimento da produção. Se só 
se dará distribuição quando houver lucro, a sua ocorrência não 
elevará de um ceitil o custo da produção. A não ser que se queira 
sustentar que os empregadores, descontentes com a redução de 
seus proventos, forcejarão por vender mais caro suas mercadorias, 
para com isso ressarcir o que se desvia de suas arcas. Mas, a admi-
tir-se tal hipótese, estaríamos atribuindo aos produtores do País 
uma cupidez que só em Harpagão ou em Shylock se poderia 
encontrar. 
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Não vemos, também, por que a providência consagrada na 
Constituição possa servir de fonte de dissídios entre o trabalhador 
e o patrão. Muito ao invés, julgamo-la um instrumento de paz social. 
Tornando todo empregado um sócio, determinará um maior inte-
rêsse dêste pela melhoria e rendimento da produção, pelo maior 
lucro do negócio, pois nêle terá uma parcela. 

Divergências que surjam aqui e ali, a respeito da aplicação 
do sistema, serão sempre menos danosas à produção e à boa har-
monia entre as classes, do que o latente estado de revolta, hoje 
vigorante entre os que se julgam espoliados, quando comparam 
seus minguados salários com as quantiosas somas percebidas por 
aquêles para quem trabalham. 

Retrucamos por fim - aos que asseveram trazer a medida 
desestímulo a novos investimentos de capital - já haver passado 
o tempo dos lucros fabulosos, em que era possível dobrar, em poucos 
anos, a soma empregada .em um negócio. 

Destinada uma parte razoável do lucro, antes da repartição, 
a remunerar o capital, admitidas reservas que virão reforçar o 
ativo das emprêsas e separada para o empregador a parcela de 70% 
- conforme vem tudo muito bem disposto no Projeto - motivo 
não haverá para que se intimide e esquive o capital de novos em-
preendimentos. 

Não concedendo participação nos lucros aos trabalhadores, 
porém pagando muito mais a êstes em salários diretos, e deixando 
nos guichets do impôsto sôbre a renda parte muito mais vultosa de 
seus créditos - bastante inferior à que desfrutará entre nós ainda 
será a situação do capital nos países de economia já consolidada 
e forte. 

Vemos, de conseguinte, que tais considerações não nasceram 
da _boa razão, nem visaram ao bem-estar da economia e da socie-
dade brasileira. 

Provêm, antes, do egoísmo, do interêsse contrariado daqueles 
que não escutaram a palavra oracular do grande Papa, que na 
Rerum Novarum declarou ser "vergonhoso e desumano usar dos 
homens como de vis instrumentos de lucro, e não os estimar senão 
na proporção do vigor de seus braços", acrescentando, linhas 
empós, ser "um crime enorme, que brada por vingança ao céu, 
defraudar o pobre no preço de seus labôres". 

Criado o nôvo instituto na lei de onde devem defluir tôdas as 
leis, surgiram vários projetos, destinados a regulá-lo. 
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São em número de quatro, e assim se apresentam, por ordem 
cronológica: o do Sr. Deputado Berto Condé e o do Sr. Deputado 
Segadas Viana, datados ambos de 7 de novembro de 1946; o do 
Sr. Deputado Daniel Faraco, de 22 de março de 1947; e, por fim, 
o do então Deputado João Amazonas, formulado em 1.0 de agôsto 
de 1947. 

Por vários modos pretendiam disciplinar a matéria, revelando 
todos o elogiável propósito de não deixar se ir procrastinando uma 
das reais e concretas vantagens concedidas pela Carta de 18 de 
setembro ao trabalhador nacional. 

Encaminhadas tôdas essas proposições à douta Comissão de 
Legislação Social, foram distribuídas, como era, aliás, de desejar-se, 
a um único relator, o Sr. Deputado Paulo Sarasate. 

Pesado encargo caíra sob a responsabilidade do ilustre repre-
sentante do Ceará. Não se temeu S. Exa. do porte e dos percalços 
do cometimento. Compulsou a doutrina e a legislação estrangeiras, 
cotejou os dispositivos dos projetos submetidos a estudo, valeu-se 
do que em nosso meio já se havia editado sôbre o assunto. E assim, 
perfeitamente senhor do problema, nos seus aspectos mais ingratos 
e mais sutis, decidiu formular um nôvo projeto, no qual aproveitou 
as melhores idéias e fórmulas contidas nos trabalhos anteriores. 

Conseguiu realizar, assim, uma obra de linhas puras, quase 
perfeita, pois, concedendo ao trabalhador o que lhe é devido, res-
guardou com justiça a situação do empregador; estabeleceu normas 
que certamente virão incentivar e aperfeiçoar a produção; soube 
preparar um clima propício à harmonia entre as classes. 

O projeto do Deputado Sarasate foi apresentado à Comissão 
de Legislação Social em 11 de novembro de 1947. Discutiu-o longa-
mente, alterando-o em alguns pontos, aquêle órgão técnico, que 
afinal o adotou como seu em 1.º de junho de 1948, enviando-o ao 
Plenário. 

Aí recebeu duas únicas emendas, e com elas veio ter até nós. 
Aceitando o Projeto em suas linhas gerais, quase na íntegra, 

poderíamos dizer somos forçados, por fidelidade às próprias con-
vicções, a propor-lhe modificação, que o alterará em ponto básico, 
além de ligeiras emendas, mais de forma, que de substância. 

Nossa única profunda divergência com o Projeto reside na cir· 
cunstância de êste excluir, em seu art. 3.º, parágrafo único, letra e, 
os trabalhadores rurais do benefício da participação. 
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Conhecemos e temos sopesado bem os argumentos utilizados 
pelos que esposam tal doutrina. Alguns, reconhecendo que, a rigor, 
os trabalhadores do campo também deveriam ser beneficiários da 
participação, obtemperam, entretanto, que o atraso social e eco-
nômico do meio rural brasileiro obsta que àqueles se estendam as 
prerrogativas e vantagens já desfrutadas por comerciários e in-
dustriários. 

Discordamos, radicalmente, dessa tese . 
O primeiro dever do legislador é ser justo, e editar normas 

que alcancem e protejam, não só aquêles que já têm consciência 
para reivindicar, como, também, a imensa massa dos que vivem 
perdidos e ignorados longe das cidades, sem luzes e sem palavras 
para reclamar os seus mais lídimos direitos . 

Dando a participação nos lucros a comerciários, marítimos, 
bancários, industriários, empregados em transportes e cargas, e 
negando-a aos assalariados rurais, estaremos favorecendo uma 
minoria, sabido como é que em nosso pais dois terços da classe 
trabalhadora exerce sua atividade no campo. 

Sobe de ponto a injustiça, se considerarmos que êle, o do 
interior, necessita mais de melhor remuneração que o seu com-
panheiro citadino. 

Isso já declarávamos em despretensioso discurso, proferido, 
justamente sôbre a questão social, na última Constituinte, e que 
pedimos permissão para aqui transcrever apenas para demonstrar 
que sustentamos hoje os mesmos conceitos daquela época. 

Assim nos havíamos manifestado: 
"Em verdade, só a nos~a constante convivência com a miséria 

dos que nasceram e vivem em nossos campos pode explicar que 
não nos sintamos culpados e envergonhados de manter na igno-
rância, quase ao desabrigo, minados pela doença, desnutridos pela 
penúria, milhões e milhares de sêres humanos, tão brasileiros como 
nós, nossos irmãos em tudo. Comovemo-nos quando, através de 
leituras, tomamos conhecimento das subvidas que levam as classes 
pobres da China e da índia, os felás do Egito. E não nos damos 
conta de que muito semelhante à dêles decorre a existência da 
maioria de nossa população, fixada no interior do Brasil. 

Por ser mais revoltante e mais angustiosa, ponho em ressalto 
a situação dos nossos infelizes camponeses. Isso não significa, 
porém, que eu repute bom o estado em que se encontram as classes 
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que vivem de poucos recursos nas cidades. Proletários, empregados 
no comércio, pequenos funcionários públicos, vegetam todos à 
margem da vida, sem direito a um lar, a alimentação adequada para 
si e para os seus, à possibilidade de educar os filhos, e a um pouco 
do confôrto desfrutado pelos mais afortunados." 

E, após várias considerações, concluíamos propondo que na 
Constituição figurasse um dispositivo, garantindo a participação 
obrigatória do trabalhador, do campo e da cidade, nos lucros lí-
quidos das emprêsas, "a fim de que pudesse obter o mínimo indis-
-pensável para não continuar a ser um degradado social, sofredor 
e embrutecido, vivendo ombro a ombro conosco". 

Poderia êsse quadro - conhecidas que são minhas tendências 
populistas - ser levado a conta de exagêro ou de paixão. 

Pouco tempo depois, entretanto, voz mais autorizada, por ser 
a de um sociólogo eminente e sacerdote de Cristo, êsse admirável 
padre LEBRET, após assistir à saída dos operários de uma fábrica, 
na região suburbana de São Paulo, mais candentemente precisou 
a diferença de tratamento recebido pelas duas ordens de traba-
lhadores. Eis suas palavras: 

"A procissão desfilava diante de nós, como uma tropa de ago-
nizantes. Seus membros eram delgados, suas faces ósseas, o tom. 
dos rostos muito pálido. Lembrava um desfile que tivesse saído 
de Buchenwald. Se eram assim aquêles operários do interior, que 
dizer das populações rurais, sem propriedade, sem iniciativa, li-
gadas à terra, mas sem laços que a ela as prendam, sem enquadra-
mento comunitário, sem possibilidade de acesso à cultura, êsses 
escravos de nôvo tipo, mal protegidos por leis sociais ineficazes, 
inspiradas pela legislação operária de países avançados? São párias 
que sofrem o jugo com paciência, sem possibilidade de crescer, ou 
instáveis que andam de terra em terra, para um futuro sempre 
incerto. Tôdas as moléstias de carência as consomem. Elas vegetam 
esquecidas de todos, muitas vêzes sem médico e sem sacerdotes, 
incapazes de se erguerem, de forjarem por si mesmas um destino 
melhor." 

Não podemos contestar essas duras e dolorosas verdades. 
O que nos cumpre é ter coragem, e dar um passo no sentido 

de melhorar, realmente, as condições miseráveis de vida do homem 
do interior. 

É sabido que, no momento, o Brasil, se não o mundo, se debate 
com o grave problema do êxodo rural. Se ali perto, na capital ou 



-104-

na cidade vizinha, êle ganhará duas e três vêzes mais, disporá de 
casa bem melhor que sua cabana, poderá valer-se de um médico, 
terá escolas com merenda gratuita para os filhos, e bonde, e luz 
elétrica, e cinema, por que há de o infeliz camponês permanecer 
acorrentado ao solo nem sempre úbere, desprovido de tôdas aquelas 
comodidades e ainda por cima sujeito aos azares das estações? 

Ora, se lhe dermos participação nos lucros das emprêsas para 
que trabalhe, estaremos despertando nêle o interêsse por um maior 
ganho, o que o fará produzir mais e melhor. E se, ao fim, houver 
renda líquida a distribuir e dela participar, terá possibilidade de 
elevar o seu nível de vida, lentamente irá emergindo da situação 
degradada em que se encontra, para se transformar num ser polí-
tico e econômico. 

Não se objete que essa participaçãJo é irrealizável, dado o 
atraso ainda existente no interior do País. Se a administração 
pública pode ir aos mais longínquos e perdidos rincões cobrar 
impostos, às vêzes exigindo complicadas escriturações, não terá 
impedimento em lá também comparecer para fiscalizar e garantir 
a distribuição de lucros entre os trabalhadores. A falta de escrita 
organizada, que é a regra imperante entre as emprêsas agrícolas, 
não será empecilho à prática do sistema. O parágrafo único do 
art. 21 do projeto já prevê e bem resolve a questão. 

Devemos ressaltar ainda que a regulação do assunto, tal como 
vem no art. 3.0 , parágrafo único, letra e, foi particularmente infeliz. 

Realmente, mandando dar participação aos trabalhadores do 
campo das emprêsas agroindustriais, e negando o mesmo favor 
àqueles que se entregam a atividades apenas agrárias, seríamos 
conduzidos a casos de flagrante iniqüidade. Assim, por exemplo, os 
que trabalhassem nos canaviais de propriedade das usinas, rece-
beriam uma parte dos lucros; os que, ali vizinhos, exercitassem a 
mesma atividade por conta dos lavradores, dos chamados planta-
dores de cana, êstes nada perceberiam. E ainda se poderia dar o 
caso de, na mesma propriedade, certos trabalhadores agrícolas 
terem direito à participação que a outros seria negada. Tal hipó· 
tese ocorreria na mesma usina há pouco referida, se, além da 
produção de açúcar, destinasse parte de suas terras a plantações 
de algodão, ou a criatório. 

Por todo o exposto, propomos que seja eliminada a letra e do 
art. 3.º, parágrafo único, passando as letras d, e e f, respectivamente 
para e, d e e. 
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E para que fique bem claro que a participação nos lucros se 
estenderá aos trabalhadores rurais - que pelo art. 7.º da Consoli-
dação das Leis do Trabalho ficaram excetuados das garantias e 
vantagens dessa legislação - sugerimos que se transforme em§ 1.º 
o que vem como parágrafo único do art. 3.º, acrescentando-se-lhe 
um § 2.º assim redigido: 

"São extensivas aos trabalhadores rurais as disposições da 
presente lei." 

Conforme acentuamos, temos ainda a submeter à apreciação 
dos ilustrados colegas desta Comissão de Indústria e Comércio 
emendas de menor importância. 

São as que se seguem: 
l.ª) Substituir a parte final do art. 3.0 , parágrafo único, 

letra f, assim redigida: "cuja propriedade ou administração resul-
tem de circunstâncias transitórias", pelo seguinte: "de que sejam 
transitóriamente proprietários ou administradores aquêles órgãos 
do Poder Público". 

O sentido da disposição permanece o mesmo: alteramos-lhe 
apenas a redação, com o propósito de tornar mais claro o seu en-
tendimento. 

2.ª) Substituir por esta a redação do art. 6.º: 
"Sómente após completar um ano de atividade na emprêsa 

terá o empregado direito à participação nos lucros. 
Parágrafo único. O empregado de emprêsa de funcionamento 

periódico, somente depois de nela haver trabalhado durante todo 
um exercício financeiro terá direito à participação nos lucros." 

Parece-nos que, com as alterações oferecidas, não atingimos 
o espírito da disposição. 

Deixamos bem manifesto, entretanto, que não participará dos 
lucros o empregado que servir à emprêsa durante pouco tempo e 
dela se fôr, por vontade própria ou despedido com justa causa. Se 
desejamos fazer do instituto um legítimo propulsionador da paz 
social, da boa cooperação econômica, necessária se torna a medida 
que no dispositivo se encerra. Dar participação nos lucros aos tra-
balhadores nômades ou àqueles que em nada contribuíram para 
o bom êxito do negócio, não nos parece convinhável aos legítimos 
interêsses de empregados e empregadores, vale dizer, da Nação. 

Com a introdução do parágrafo, tivemos em mira regular a 
situação dos que trabalham em emprêsas de funcionamento perió-
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dico, como as salinas, xarqueadas, etc., e para os quais o "ano'', o 
exercício, se representam pelo tempo em que estiveram em ati-
vidade. 

3.ª) Redigir assim o art. 18: 
"Tôda vez que a participação individual exceder à metade do 

salário percebido durante o respectivo exercício, será o excesso de-
positado, em nome do empregado, na própria emprêsa, ou, se esta 
não o desejar, em instituição bancária de reconhecida idoneidade, 
devendo vencer juros iguais aos que normalmente pagam a em-
prêsa ou a instituição bancária." 

Trata-se, como se vê, de ligeira modificação redacional. 
4.ª) Propomos que no art. 20 se troque a palavra "dissolução" 

por "divisão", que nos parece exprimir melhor a idéia em vista. 
5.ª) Escreva-se assim o parágrafo único do art. 21: 
"Quando se tratar de emprêsa que não tenha escrita legali-

zada, a participação será calculada sôbre os lucros que a legislação 
do impôsto sôbre a renda atribuir ao montante das vendas reali-
zadas ou volume total dos negócios." 

Estendemos o alcance da disposição a tôda emprêsa que não 
disponha de escrita legalizada, pois muitas delas, médias ou grandes, 
também não a possuem. 

Alteramos, por outro lado, a parte final do parágrafo, porque 
não nos pareceu acertado mandar calcular a participação pelo 
montante das vendas. Se a participação é sôbre os lucros, êstes 
é que têm de ser levados em conta. Ora, a legislação do impôsto 
sôbre a renda fixa normas, estabelece as percentagens que, apli-
cadas à soma das vendas ou operações realizadas, vão apontar o 
lucro presumido. Com base nesse lucro, portanto, é que deve ser 
efetuada a distribuição da parte destinada aos empregados. 

Além das modificações ora propostas, há um ponto do Projeto, 
sôbre o qual devemos meditar profundamente, pois, se ficar mal 
resolvido, burlados poderão ser os objetivos da lei. 

Queremos nos referir ao art. 4.º, que manda deduzir, antes da 
distribuição, 8% sôbre o capital da emprêsa, a título de remunera-
ção dêsse mesmo capital . 

Muito empregador, ao verificar que poderá reter maior soma 
de lucros se mais elevado fôr seu capital, será tentado a majorá-lo. 

Por outro lado, as entidade antigas, constituídas antes do surto 
inflacionário, com pequenos fundos, portanto, se verão em infe-
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rioridade de condições, ante suas congêneres formadas recente-
mente, e que, em conseqüência, declararam quantias mais 
volumosas. 

Esperamos que do debate no seio desta Comissão, ou do Ple-
nário, surja a fórmula adequada, que resguarde o interêsse do 
trabalhador, sem provocar reclamações fundadas do capital. 

1:sse o parecer que sôbre o nôvo, importante e complexo insti-
tuto, trazemos à consideração dêste órgão Técnico da Câmara. 

Sala da Comissão, em 23 de abril de 1949. - Amando Fontes. 

PARECER DA COlVIISSÃO 

Concordando com o Parecer do Relator, a Comissão de Indús-
tria e Comércio resolve rejeitar as emendas de Plenário, sob os 
n.08 1 e 2, e aprovar o Projeto n.0 1 039-48, oriundo da douta Co-
missão de Legislação Social, nêle introduzindo as seguintes 
emendas: 

1.ª) Suprimir a letra e do art. 3.º, parágrafo único, passando 
as letras d, e e f, respectivamente para e, d e e. 

2.ª) Transformar o parágrafo único do mesmo disposi-
tivo em § 1.0 • 

3.ª) Acrescentar, no aludido art. 3.º, um § 2.º, assim redigido: 
"São extensivas aos trabalhadores rurais as disposições da pre-

sente lei. " 
4.ª) Redigir assim o corpo do art. 4.º: 
"Consideram-se lucros, para os efeitos desta lei, os que sejam 

tributáveis e aceitos pela Divisão do Impôsto de Renda, deduzida 
de seu montante a importância do impôsto." 

5.ª) Dar a seguinte redação ao § l.º do mesmo artigo: 
"Não serão tidas como lucros as quantias correspondentes ao 

aumento do valor do ativo imobiliário, em virtude de novas avalia-
ções, ou o produto da venda de parte do mesmo ativo." 

6.ª) Substituir a expressão "30%", constante do § 2.º do 
art. 4.0 , por "20%". 

7.ª) Eliminação do art. 5.º, dando-se, em conseqüência, nova 
numeração aos artigos que lhe vêm empós. 
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8.ª) Redigir desta forma o art. 6.0 : 

"Somente após completar um ano de atividade na emprêsa, 
terá o empregado direito à participação nos lucros. 

Parágrafo único. Nas emprêsas de atividade periódica ou des-
contínua somente participarão dos lucros os empregados cujos 
contratos de trabalho tenham atingido todo o período de atividade 
da emprêsa. " 

9.a) Dê-se esta redação ao art. 18: 
"Tôda vez que a participação individual exceder a um têrço 

do salário percebido durante o respectivo exercício, será o excesso 
depositado, em nome do empregado, na própria .emprêsa, ou, se 
esta não o desejar, em instituição bancária de reconhecida ido-
neidade." 

10.ª) Passe-se para § 2.º o que figura corno § 1.º do art. 18, 
dando-se a êste parágrafo a seguinte redação: 

"As importâncias depositadas na emprêsa vencerão juros de 
5% ao ano." 

11.ª) Substitua-se a letra d do § 1.º (2.º, em virtude da 
emenda acima) do art. 18, pelo seguinte: 

"Quando cessar o contrato de trabalho."  
12.ª) Redija-se dêste modo o parágrafo único do art. 21:  
"Quando se tratar de emprêsa que não tenha escrita legali- 

zada, será afixada cópia da declaração apresentada para fins do 
impôsto de renda, e um resumo dos cálculos efetuados para os 
objetivos desta lei." 

13.ª) Substitua-se o final do § 2.º do art. 23, assim escrito: 
"por conta de sua participação nos lucros", pela frase: "por conta 
das prestações a que tenha feito jus". 

14.ª) Acrescente-se ao art. 23, como § 3.º, o seguinte: 
"Se cessar o contrato de trabalho antes de vencidos todos os 

prazos fixados neste artigo, terá o empregado direito a receber, de 
uma só vez, tôda a importância da participação que lhe seja de-
vida." 

15.ª) Dê-se esta redação ao art. 28: 
"Não se compreendem na remuneração do empregado, para os 

efeitos da legislação do trabalho e previdência social, as impor-
tâncias recebidas como participação nos lucros." 
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16.ª) No art. 32, onde se àiz: "a soma de todos os salários'', 
escreva-se: "a metade dos salários". 

17.ª) Acrescente-se, depois do 8.0 , um artigo, assim expresso: 
"Quando existir contrato, conferindo ao empregado determi-

nada percentagem sôbre os lucros da emprêsa, ficará esta dispen-
sada de pagar ao beneficiado, até o montante de sua percentagem 
contratual, a parte que lhe competir na distribuição dos lucros, 
nos têrmos da presente lei." 

Sala da Comissão, em 5-10-1949. - Milton Prates, Presidente. 
- Amando Fontes, Relator. - Costa Pôrto, com restrições. - Eu-
sébio Rocha, com restrição . - Osvaldo Vergara, com restrições. -
Gomes Gonçalves. - Jales Machado, com restrição. - Hugo Car-
neiro. - Lahyr Tostes. - Daniel Faraco, com restrições. - José 
Alves Linhares, com restrições. - Alde Sampaio, com restrições. -
Luiz Carvalho. 

EMENDAS E SUBEMENDAS DO RELATOR E DOS MEMBROS  
DA COMISSÃO, QUE FORAM APROVADAS TOTAL  

OU PARCIALMENTE  

Emenda do Relator, oferecida ao art. 3.º, e constante do seu 
Parecer, aprovada pela Comissão: 

Elimine-se a letra c; transforme-se o parágrafo único em § 1.0 , 

e acrescente-se um§ 2.0 com esta redação: 
"São extensivas aos trabalhadores rurais as disposições da pre-

sente lei." - Amando Fontes. 

Preliminar 

"Proponho que, antes de serem votadas as emendas n.0 2, 3, 4,• 

5, 6, 7, 8, 9 e 16, relacionadas com o art. 4.º, se decida, preliminar-
mente, se a participação nos lucros deve ser fixada em 20 % para 
os trabalhadores e 30 % para a emprêsa, sem se destinar qualquer 
percentagem para remuneração do capital." 

Sala da Comissão, em 31 de agôsto de 1949. - Amando Fontes, 
Relator. 
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Emenda ao art. 4.o 

Acrescente-se, entre os vocábulos "tributáveis" e "pela'', as 
palavras "e aceitos". 

Em 26 de setembro de 1949. - Amando Fontes, Relator. 

Emenda n.º 4 

Art. 4.º § 1.0. 
Diga-se: 
"Não será tida como lucro a quantia proveniente do aumento 

do valor do ativo imobiliário, compreendidas as máquinas e insta-
lações, e, por 
Vergara. 

igual, o lucro obtido na sua venda." - Osvaldo 

Emenda 

Art. 4.0 
§ 1.º - do art. 4 o· proponho que seja aceito com a se-

guinte redação: 
"Não serão tidas como lucros as quantias correspondentes ao 

aumento de valor do ativo imobilh\rio, em virtude de novas ava-
liações, ou o produto da venda de parte do mesmo ativo." 

Sala da Comissão, em31 de agôsto de 1949. - Amando Fontes, 
Relator. 

Emenda ao art. 18, constante do Parecer do Relator 

Redija-se assim o corpo do arti,go: 
"Tôda vez que a participação ip.dividual exceder à metade do 

salário percebido durante o respectivo exercício, será o excesso 
depositado, em nome do empregado, na própria emprêsa, ou, se 
esta não o desejar. em instituição bancária de reconhecida ido-
neidade, devendo vencer juros iguais aos que normalmente paga 
a emprêsa ou a instituição bancária." - Amando Fontes. 

Subemenda à emenda do Relator sôbre o art. 6.º 

Redija-se desta forma o parágrafo único: 
"Nas emprêsas de atividade periódica ou descontínua sómente 

participarão dos lucros os empregaqos cujos contratos de trabalho 
tenham atingido todo o período de ~tividade da emprêsa. " 

Sala das Sessões, 26 de setem'Qro de 1949. - Daniel Faraco. 
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Subemenda à Emenda 25 

Art. 18 - Onde se diz "exceder a metade", diga-se "exceder 
a um têrço (1/3) ". 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1949. - José Leomil. 
- Benicio Fontenelle. 

Subemenda à Emenda 10 

Transforme-se a parte final do art. 18, depois de "reconhecida 
idoneidade", no seguinte parágrafo: 

"§ 1.º As importâncias depositadas na emprêsa vencerão 
juros de 5% a.a." 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 1949. - Daniel Faraco. 

Emenda n.º 10 

Art. 17: 
Faça-se ponto em "idoneidade" e diga-se: "O depósito ven-

, cerá os juros de 6% ao ano." - Osvaldo Vergara. 

Emenda n.º 24 

Art. 18 - Acrescente-se ao § 1.0 :  

"f) quando cessar o contrato de trabalho."  
Sala das Sessões, 12 de setembro de 1949. - Daniel Faraco.  

Emenda 

Suprima-se, em virtude de ter sido aprovada a emenda 24 do 
Deputado Daniel Faraco, a letra d do art. 18. - Amando Fontes. 

Emenda 

Art. 21 - parágrafo único: 
"Quando se tratar de emprêsa que não tenha escrita legalizada, 

será afixada cópia da demonstração apresentada para fins do 
impôsto sôbre a renda e um resumo dos cálculos efetuados para 
os objetivos desta lei." 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 1949. - Daniel Faraco. 
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Subemenda à do Deputado Faraco ao art. 24 

Diga-se "declaração" ao invés de "demonstração." 
Sala da.s Sessões, 26 de setembro de 1951. - Amando Fontes. 

Emenda n.º 13 

Acrescente-se ao art. 23: 
"§ 3.º Se cessar o contrato de trabalho antes de vencidos to-

dos os prazos fixados neste artigo, terá o empregado direito a rece-
ber, de uma só vez, tôda a importância da participação que lhe seja 
devida." 

Sala da Comissão, em 26 de setembro de 1949. - Amando 
Fontes, Relator. 

Emenda 

Art. 23. 
Elimine-se o § 2.º - Osvaldo Vergara. 

Subemenda à Emenda n.º 13 

Substitua-se o final "por conta de sua participação nos lucros" 
por: 

"por conta das prestações a que tenha feito jus". 
Sala das Sessões, em 14 de setembro de 1949. - Alves 

Linhares. 

Emenda n.º 18 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
"Art. - A participação nos lucros não se adiciona aos salários 

ou ordenados para efeitos da legislação do Trabalho." - Alde 
Sampaio. 

Subernenda à de n.0 18 ao art. 28 

Diga-se "para os efeitos da legislação do trabalho e previdência 
social", em vez de "efeitos legais, inclusive da previdência social". 
- Costa Porto. 
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Emenda n.º 15 

Art. 32. 
Onde se diz "a soma de todos os salários", diga-se "um sexto 

da soma de todos os salários". 

Justificativa 

A soma de todos os salários como limite da importância por 
distribuir aos empregados corresponde a uma elevação ao duplo 
com os gastos de mão-de-obra, o que é excessivo como participação 
nos lucros, pois coloca em situação privilegiada os empregados 
de determinadas emprêsas sôbre outras, além de desviar para o 
trabalho o fruto da produtividade do capital, com prejuízo da 
acumulação reprodutiva. 

A fração de um sexto corresponde a dois meses de remune-
ração e deve ser tida como suficiente sobretudo numa lei que se 
lança como experiência. - Alde Sampaio. 

Subemenda à de n.o 15 

Onde se diz "um sexto", diga-se "metade". - Benicio Fon-
tenelle. 

EMENDAS DE PLENARIO, COM PARECER CONTRARIO 

N.º 1 

Redija-se dêste modo o art. 16: 
Art. 16. As cotas de eficiência serão atribuídas até o máximo 

de dez a cada empregado que o mereça, segundo o critério esta-
belecido no regulamento da emprêsa. 

Justificação 

É mais acautelador do direito do empregado que a distribuição 
das cotas de eficiência seja feita segundo regras previamente esta-
belecidas. 

Deixar essa distribuição a juízo do empregador, exclusiva-
mente, é fugir a tôda regulamentação, o que não se justifica, 
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quando se trata de emprêsa, principalmente, que deve ter o seu 
regulamento, se êste não lhe fôr impôsto, como seria melhor. 

Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. - Oscat Borges 
- Pinheiro Machado. 

PARECER 

Abrangendo o instituto da participação nos lucros as emprê-
sas sem contabilidade organizada, que poderão ser uma salina, 
uma fazenda, ou armazém do interior, seria excessivo exigir, na 
lei, que tais empregadores elaborem um regulamento estabele-
cendo os critérios da atribuição da cota de eficiência. Por isso, 
somos contrários à aprovação da emenda. - Amando Fontes, Re-
lator. 

N.0 2 

Transforme-se em parágrafo único o art. 7.º, dando-se-lhe 
esta redação: 

Parágrafo único. Se o empregado, nas condições dêste artigo, 
pedir demissão, ou fôr dispensado, antes do encerramento do 
exercício financeiro terá direito, na época própria, a uma partici-
pação proporcional ao tempo de serviço até então prestado, salvo 
improbidade comprovada, ou se tiver servido menos de trinta diãs. 

Justificação 

A matéria do art. 7.0 é um complemento do dispositivo anterior, 
sendo, assim, de boa técnica legislativa que se converta num pará· 
grafo do artigo principal. 

Além disso, para que não se apresentem ao intérprete como 
contraditórios os dois textos, de vez que o princípio estabelecido no 
art. 7.º parece entrar em conflito com o preceito anterior, que exige 
tempo certo de serviço para aquisição do direito à participação, 
achamos necessária uma referência expressa dessa condição no dis-
positivo complementar. 

Eis por que acrescentamos no início do mesmo, após "empre-
gado", "nas condições dêste artigo". 
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Entendemos, ainda, no interêsse administrativo das emprêsas 
e visando reduzir o serviço de distribuição dos lucros, já muito 
trabalhoso, que se exclua da participação o empregado dispensado, 
ou demitido, com tempo de serviço inferior a trinta dias no curso 
do exercício financeiro posterior. 

Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. - Oscar Borges. 
- Pinheiro Machado. 

PARECER 

No art. 6.º do Projeto, que foi mantido, apenas com ligeira 
alteração da forma, ficou estabelecido que o empregado só terá 
direito a participação, depois de servir a emprêsa durante todo um 
exercício financeiro. Pretendeu-se, com êsse dispositivo, evitar a 
balbúrdia, as dificuldades sem conta, que resultariam para o em-
pregador, se fôsse obrigado a dar participação a todos que, even-
tualmente, ou por prazos exíguos, com êle trabalhassem. 

A isso nos levaria, porém, a aprovação da emenda, de vez que 
sómente excluiria do direito à participação os que trabalhassem 
menos de trinta dias na emprêsa. 

Pelas razões expostas, somos por que se rejeite a sugestão. 
- Amando Fontes, Relator. 

PARECER 

A Comissão de Indústria e Comércio se encontrava estudando 
e discutindo o Parecer do Deputado Amando Fontes ao Projeto 
n.º 1 039-48, quando o Plenário aprovou o requerimento do Depu-
tado Benicio Fontenelle solicitando a remessa da proposição a 
Plenário. Assim, para dar cumprimento à deliberação da Câmara, 
a Comissão envia o Projeto à Mesa, acompanhado do mencionado 
Parecer, reservando-se o direito de apreciar novamente o assunto, 
quando o mesmo retornar à Comissão, com as emendas de Ple-
nário. 

Sala da Comissão, em 29 de agôsto de 1949. - Milton Prates, 
Presidente. - Amando Fontes, Relator. - Benicio Fontenelle. 
- Costa Porto. - Luís Carvalho. - Daniel Faraco. - Osvaldo 
Vergara. - Maciel de Castro. - Alde Sampaio. - Diniz Gon-
çalves. - José Leomil. - Ari Viana. - Lair Tostes. 
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1.º PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

A) RELATÓRIO 

O Projeto n.º 1 039-48, de autoria desta Comissão, e que dis-
põe sôbre a participação do trabalhador nos lucros das emprêsas, 
recebeu em plenário duas emendas, oferecidas pelo Deputado 
Oscar Borges, e, mandado à Comissão de Indústria e Comércio, 
onde foi brilhantemente relatado pelo Deputado Amando Fontes, 
mereceu parecer favorável dêsse órgão técnico, que houve por bem 
apresentar-lhe dezessete emendas. 

É sôbre êsse total de dezenove emendas que deve pronunciar-
-se agora a Comissão de Legislação Social, antes do retôrno do 
Projeto ao plenário, para votação em discussão inicial, nos têrmos 
do que dispunha o Regimento anterior em combinação com a nova 
lei interna da Casa. 

B) PARECER DO RELATOR 

Examinando, com a devida atenção, cada uma das emendas, 
o nosso parecer é o seguinte: 

Emenda n.º 1 (do Plenário) 

Parecer contrário. A emenda pretende modificar o disposto 
no art. 16 do projeto, para o fim de estabelecer que as cotas de 
eficiência sejam atribuídas, sempre, conforme o critério previsto 
no regulamento da emprêsa. :í!:ste, porém, não é obrigatório, pela 
legislação em vigor, nem parece que deva sê-lo no caso das pe-
quenas emprêsas a que se refere o parecer da Comissão de Indús-
tria e Comércio, que também foi contrário a essa emenda. 

Emenda n.º 2 (do Plenário) 

Parecer contrário. Com a modificação sugerida pela Comissão 
de Indústria e Comércio, relativamente ao art. 6.0 , o assunto ficará 
devidamente esclarecido, sendo de rejeitar, assim, a redação que 
se propõe na emenda para o art. 7.0 e a sua transformação em 
parágrafo do art. 6.º 
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Emendas n. 08 1, 2 e 3 (da Comissão de Indústria e Comércio) 

Parecer contrário. Deseja-se, com essas três emendas, tornar 
extensivas a todos os trabalhadores rurais as disposições da lei 
de participação nos lucros. A matéria já foi amplamente debatida 
no seio desta Comissão, quando da elaboração do projeto, tendo 
resultado mesmo dêsse debate a sugestão, feita pelo relator e 
adotada por todos, de confeccionar-se um Estatuto do Trabalha-
dor Rural, cujo trabalho, confiado ao Deputado Wellington Bran-
dão, já se encontra ultimado, para breve discussão e votação. Enten-
deu a Comissão de Legislação Social que, não gozando ainda o tra-
balhador rural de vantagens elementares das nossas leis trabalhis-
tas, não seria aconselhável, nem mesmo exeqüível, estender a todos 
os homens do campo os benefícios da lei de participação, que 
será, talvez, a mais avançada de tôdas aquelas leis. Não pareceu 
prudente a esta Comissão começar a enfrentar o problema pelo 
fim. Daí a idéia da elaboração do Estatuto referido, no qual devem 
ser fixados os direitos e vantagens do trabalhador rural, inclusive, 
se oportuno, a participação nos lucros, dentro, necessàriamente, 
de critérios ajustáveis às condições especificadas das emprêsas 
rurais. É incontroverso que o homem do campo não pode nem 
deve continuar à margem das conquistas sociais, sob pena de se 
agravar cada vez mais o angustiante problema do êxodo rural, 
que tem como uma de suas causas, exatamente, aquela deficiência 
palmar da nossa legislação trabalhista. O Estatuto do Trabalhador 
Rural, se elaborado em bases realísticas e consistentes, poderá 
ser um grande passo contra o abandono dos campos, em benefício 
do progresso nacional. 

Voltando, porém, à participação nos lucros em face do operário 
rural, é de lembrar qué estão incluídos no projeto (art. 3.º, pará-
grafo único, letra e) os trabalhadores rurais ao serviço de ativida-
des que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos, ou 
pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais 
ou comerciais. 

Avançar além daí, como querem as emendas, para estender 
as disposições da lei a todos os empreendimentos agrícolas e pas-
toris, sem ao menos criar modalidade própria para os emplrica-
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mente organizados, que são a maioria, foi o que não se afigurou 
razoãvel à Comissão de Legislação Social desde que chamada pela 
primeira vez a apreciar a matéria. 

Emendas n.08 4, 6 e 7 

Parecer contrário. Com essas emendas, pretende a Comissão 
de Indústria e Comércio, tendo em vista naturalmente as dificul-
dades que a matéria comporta, eliminar do projeto tudo quanto 
se refira à chamada remuneração do capital das emprêsas, que 
esta Comissão havia fixado em 8 % do mesmo capital. Desprezando 
essa remuneração, sugere, por igual, aquêle órgão (emenda n.0 6) 
que se reduza, de 30 para 20 % dos lucros líquidos, a parte dêstes 
destinada aos empregados pela lei de participação 

Reconhecemos, com aquela Comissão, que o ponto nevrãlgico 
de qualquer lei de participação é a fixação do critério para a repar-
tição dos lucros. E reconhecemos também que o destaque de uma 
parte dos mesmos lucros para remuneração do capital poderá 
conduzir a abusos e, mesmo sem êles, chegar, em quaisquer casos, 
a tornar a lei inoperante, pela absorção de todos os lucros pela 
cota destinada ao capital, o que doutrinàriamente estaria certo 
mas não seria aconselhável na prática. 

Daí, porém, não devemos chegar à fórmula radical de abolir 
pura e simplesmente a remuneração do capital das emprêsas como 
tencionam as emendas em exame. "Já sendo o trabalho antecipa-
damente remunerado pelo salário - dizíamos em nosso parecer 
inicial - é de justiça que se conceda também uma remuneração 
ao capital." E citávamos, em abono da tese, o exemplo da legisla-
ção chilena, que reserva 8% dos lucros como juro do capital, além 
de 2% para eventualidade do negócio. 

Persistindo em nosso ponto de vista, nem por isso deixamos 
de render-nos à evidência dos fatos. Por isso mesmo, reexaminamos 
o assunto com o maior interêsse, desejosos de obviar quanto pos-
sível o perigo apontado, e parece que encontramos uma solução 
conciliatória aproveitável. De acôrdo com a mesma permanecerá 
a remuneração do capital, estabelecida no art. 4.º do projeto, mas, 
para evitar a absorção e os abusos a que nos referimos linhas atrás, 
será estabelecido que ela não poderá ir além, em qualquer caso, 
de cinqüenta por cento dos lucros. Com essa cautela, não será 
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mister reduzir para 20%, mas apenas para ~5% a cota destinada 
aos empregados. 

No sentido dessa solução, sugerimos a seguinte emenda à 
Comissão de Legislação Social: - Ao art. 4.0 acrescente-se: "até 
o máximo de 50% dos mesmos lucros". No§ 2.0 do mesmo artigo, 
onde se lê 30% , leia-se 25 % . 

\ 

Emenda n.º 5 

Parecer favorável - dando-se ao dispositivo a redação da se-
guinte subemenda: 

"Não será computada como lucro a importância correspon-
dente ao aumento do valor do ativo imobiliário, em virtude de 
novas avaliações, nem o produto da venda de parte do mesmo 
ativo." 

Emendas n.08 8 a 17 

Parecer favorável. Tôdas essas emendas nos parecem razoáveis 
e dignas de aceitação. Apenas não aceitamos integralmente a de 
n.º 11. P.arece-nos acertado manter a providência contida na letra 
d do § 1.º do art. 17, acauteladora dos interêsses do empregado que 
perde a colocação. Quanto à sugestão da emenda, julgamos deva 
ser atendida numa nova letra, assim redigida: 

"e) Quando cessar o contrato de trabalho e o empregado se 
transferir para outra emprêsa, caso em que o depósito será igual-
mente transferido, se assim o desejar o trabalhador." É nesse sen-
tido subemenda que propomos à Comissão. 

Sala da Comissão de Legislação Social, em 17 de novembro 
de 1949. - Paulo Sarasate, Relator. 

C) PARECER DA COMISsÃO 

A Comissão de Legislação Social, aceitando integralmente o 
parecer do relator, Deputado Paulo Sarasate, sôbre as emendas 
apresentadas ao Projeto n.º 1 039-48, opina favoràvelmente às de 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tôdas da Comissão de Indústria n.08 
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e Comércio; contràriamente às de n.0 1 e 2, do plenário, e às de• 

n.0 
• 1, 2, 3, 4, 6 e 7, daquela mesma Comissão; e oferece as se-

guintes subemendas às emendas n.0 5 e 11, respectivamente:• 

Subemenda à emenda n.º 5 

Dê-se nova redação ao dispositivo visado na emenda, porém 
nos seguintes têrmos: 

"Não será computada como lucro a importância correspon-
dente ao aumento do valor do ativo imobiliário, em virtude de 
novas avaliações, nem o produto de venda de parte do mesmo 
ativo." 

Subemenda à emenda n.0 11 

Mantenha-se a letra d do § 1.o do art. 17, constituindo o pre-
ceito sugerido na emenda uma letra nova, com a seguinte redação: 

"Quando cessar o contrato de trabalho e o empregado se 
transferir para outra emprêsa, caso em que o depósito será igual-
mente transferido, se assim o desejar o trabalhador." 

Nos têrmos, ainda, do parecer do relator, a Comissão de Le-
gislação Social oferece a seguinte 

Emenda 

Ao art. 4.0 , acrescente-se:  
"até o máximo de 50% dos mesmos lucros".  
No § 2.0 do mesmo artigo, onde se diz "30%", diga-se "25%".  

Sala da Comissão de Legislação Social, em 17 de novembro 
de 1949. - Castello Branco, Presidente. - Paulo Sarasate, Re-
lator. - Jaci de Figueiredo. - Nélson Carneiro, com restrições. -
Baeta Neves. - Argemiro Filho, com restrições. - Jarbas Mara-
nhão. - Brígida Tinoco. - Ernâni Sátiro. - Wellington Brandão. 

DISCUSSÃO INICIAL - VOTAÇÃO EM: 15-12-1949 
O SR. PRESIDENTE - ................................. .  

Em votação o seguinte Requerimento. 
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Sr. Presidente: 

Requeremos preferência para votação do projeto n.º 1 039-A, 
de 1948, que dispõe sôbre a participação dos trabalhadores nos 
lucros da emprêsa. 

S.S., 12 de dezembro de 1949. - Benício Fontenelle. - An-
tônio Süva. 

Aprovado. 

Votação do Projeto n.º 1039-A, de 1948, dispondo sôbre a partici-
pação do trabalhador nos lucros da emprêsa; .tendo parecer 
da Comissão de Indústria e Comércio contrário às emendas 
de discussão inicial e emendas da Comissão e parecer da Co-
missão de Legislação Social contrário às emendas de plenário 
e, sôbre as emendas da Comissão de Indústria e Comércio, 
favorável às de números 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, con-
trário às de números 1, 2, 3, 4, 6 e 7, com substitutivo às de 
números 5 e 11 e emenda da Comissão. Em discussão inicial. 

O SR. PRESIDENTE - A êste projeto, quando em pauta, 
foram oferecidas as seguintes 

Emendas 

N.º 1 
Redija-se dêste modo o art. 16: 
Art. 16. As cotas de eficiência serão atribuidas até o má-

ximo de dez a cada empregado que o mereça, segundo o critério 
estabelecido no regulamento da emprêsa. 

N.0 2 

Transforme-se em parágrafo único o art. 7.0 , dando-se-lhe 
esta redação: 

Parágrafo único. Se o empregado, nas condições dêste artigo, 
pedir demissão, ou fôr dispensado antes do encerramento do exer-
cício financeiro, terá direito, na época própria, a uma participação 
proporcional ao tempo de serviço até então prestado, salvo impro-
bidade comprovada, ou se tiver servido menos de trinta dias. 
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O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Indústria e Comércio, 
ao emitir parecer sôbre estas emendas, ofereceu, por sua vez, as 
seguintes 

Emendas 

N.º 1 

Suprimir a letra e do art. 3.0 , parágrafo único, passando as 
letras d, e e f, respectivamente, para e, d e e. 

N.º 2 

Transformar o parágrafo único do mesmo dispositivo em 
§ 1.º 

N.0 3 

Acrescentar, no aludido art. 3.º, um § 2.0 , assim redigido: 
"São extensivas aos trabalhadores rurais as disposições da 

presente lei." 

N.º4 

Redigir assim o corpo do art. 4.º: 
"Consideram-se lucros, para os efeitos desta lei, os que sejam 

tributáveis e aceitos pela Divisão do Impôsto de Renda, deduzida 
de seu montante a importância do impôsto." 

N.O 5 

Dar a seguinte redação ao § l.º do mesmo artigo: 
"Não serão tidas como lucros as quantias correspondentes ao 

aumento do valor do ativo imobiliário, em virtude da venda de 
parte do mesmo ativo." 

N.º6 

Substituir a expressão "30%", constante do § 2.º do art. 4.º, 
por "20%". 

N.º7 

Eliminação do art. 5.0 , dando-se, em conseqüência, nova nu-
meração aos artigos que lhe vêm empós. 
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N.º8 

Redigir desta forma o art. 6.º: 
"Somente após completar um ano de atividade na emprêsa, 

terá o empregado direito à participação nos lucros. 
Parágrafo único. Nas emprêsas de atividade periódica ou des-

contínua somente participarão dos lucros empregados cujos con-
tratos de trabalho tenham atingido todo o período de atividade 
da emprêsa." 

N.º 9 

Dê-se esta redação ao art. 18: 
"Tôda vez que a participação individual exceder a um têrço 

do salário percebido durante o respectivo exercício, será o excesso 
depositado, em nome do empregado, na própria emprêsa, ou, se 
esta não desejar, em instituição bancária de reconhecida idonei-
dade." 

N.0 10 

Passe-se para § 2.0 o que figura como § 1.º do art. 18, dando-
-se a êste parágrafo a seguinte redação: 

"As importâncias depositadas na emprêsa vencerão juros de 
5% ao ano." 

N.0 11 

Substitua-se a letra d do § 1.º (2.0, em virtude da emenda 
acima) do art. 18, pelo seguinte: 

"Quando cessar o contrato de trabalho." 
Redija-se dêste modo o parágrafo único do art. 21: 
"Quando se tratar de emprêsa que não tenha escrita legali-

zada, será afixada cópia da declaração apresentada para fins do 
impôsto sôbre a renda, e um resumo dos cálculos efetuados para 
os objetivos desta lei." 

N.º 13 

Substitua-se o final do § 2.0 do art. 23, assim escrito: "por 
conta de sua participação nos lucros", pela frase: "por conta das 
prestações a que tenha feito jus". 
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N.º 14 

Acrescente-se ao art. 23, corno§ 3.º, o seguinte: 
"Se cessar o contrato de trabalho antes de vencidos todos .os 

prazos fixados neste artigo, terá o empregado direito a receber, 
de urna só vez, tôda a importância da participação que lhe seja 
devida." 

N.º 15 

Dê-se esta redação ao art. 28: 
"Não se compreendem na remuneração do empregado, para os 

efeitos da legislação do trabalho e previdência social, as impor-
tâncias recebidas corno participação nos lucros." 

N.º 16 

No art. 32, onde se diz: - "a sorna de todos os salários", escre-
va-se: "a metade dos salários." 

N.º 17 

Acrescente-se, depois do 8.º, um artigo, assim expresso: 
"Quando existir contraoo, conferindo ao empregado deter-

minada percentagem sôbre os lucros da ernprêsa, ficará esta 
dispensada de pagar ao beneficiado, até o montante de sua per-
centagem contratual, a parte que lhe competir na distribuição 
dos lucros, nos têrrnos da presente lei." 

SR. PRESIDENTE - Submetido o presente projeto ao exame 
da Comissão de Legislação Social, esta ofereceu às emendas n.0 5• 

e 11 da Comissão de Indústria e Comércio as seguintes 

SUBEMENDAS SUBSTITUTIVAS 

Subemenda à emenda n.0 5 

Dê-se nova relação ao dispositivo visado na emenda, porém 
nos seguintes têrrnos: 

"Não será computada corno lucro a importância correspon-
dente ao aumento do valor do ativo imobiliário, em virtude de 
novas avaliações, nem o produto da venda de parte do mesmo 
ativo." 
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Subemenda à emenda n. o 11 

Mantenha-se a letra d do paragráfo único do art. 17, cons-
tituindo o preceito sugerido na emenda uma letra nova, com a 
seguinte redação: 

"Quando cessar o contrato de trabalho e o empregado se 
transferir para outra emprêsa, caso em que o depósito será igual-
mente transferido, se assim desejar o trabalhador." 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos em primeiro 
lugar o projeto, na forma do Regimento. 

(Aprovado o projeto.) 

O "SR. PRESIDENTE - Em votação as emendas. 
Aprovadas as emendas da Comissão de Indústria e Comércio 

de n.0 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 e 17, bem como • 

as subemendas oferecidas pela Comissão de Legislação Social às 
emendas n.0 5 e 11 daquela Comissão. • 

O SR. PRESIDENTE - Em votação as emendas com parecer 
contrário. 

Rejeitadas as emendas de n. 0 1 - 2 - 3 - 4 - 6 e 7 da• 

n.08Comissão .de Indústria e Comércio, e as de 1 e 2 do ple-
nário, ficando prejudicadas as de n.0 5 e 11 daquela Comissão. • 

O SR. PRESIDENTE - O projeto passa à discussão final, 
indo antes à respectiva Comissão para redigir. 

2.º PARECER DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

PARECER AOS PHOJETOS COM SUBSTITUTIVOS 

96-46 - 104-46 - 5-47 - 537-47 - 1 039-48 e 144-51 
lll1L 

Vem de longe a revolta do homem contra as desigualdades de 
fortuna. Nem é mister, para demonstrar o fato, remontar às eras 
mais distantes, aos tempos perdidos na obscuridade da história 
remota, em que passam a se concentrar nas mãos de poucos os 
frutos do trabalho da coletividade. 

Há quase dois mil anos, já quando o Cristo reunia com o seu 
verbo os homens sequiosos de Justiça e de Fé, numa Judéia esma-
gada por desigualdades sociais gritantes, o Sermão da Montanha 
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foi o mais vigoroso protesto contra a manutenção do que São 
ToMÁS DE AQUINO adiante chamaria de "bens superabundantes" 
detidos por alguns privilegiados indiferentes à miséria de muitos. 

Entre as medidas que, na série de providências recomendáveis 
para o erguimento das condições eoonômicas do salário - e que 
foram sendo paulatinamente conquistadas nos tempos modernos, 
figuraria indiscutivelmente a participação dos trabalhadores nos 
lucros das emprêsas. 

GEORGES NouVIN, em estudo profundo sôbre a matéria publicado 
no precioso "Journal des Economistes" (Paris, Alcan) de 15 de 
outubro de 1924, faz remontar a aplicação da idéia na Europa ao 
ano de 1820, isto é, a um estágio anterior à realização de LEcLAIRE, 
geralmente apontado como seu corifeu. 

àbviamente, os experimentos tentados na concretização da 
participação da mão-de-obra nos rendimentos da entidade servida, 
inclusive aquêle dos Bancos Populares do sistema Luzzatti, deve-
riam encontrar formais condenações dos teorizadores da ordem 
individualista predominante no século XIX. A palavra da Igreja 
Católica não deixaria de se fazer ouvir, entretanto, e pouco tardaria 
para que LEÃO XIII, com sua sapientíssima Rerum Novarum, bra-
dasse: "O homem não deve ter as cousas exteriores como parti-
culares mas deve considerá-las comuns, de sorte a atribuir parte 
delas aos outros, nas suas necessidades." 

Já em dias mais próximos, no século XX, que assinalaria o 
esmagamento do exclusivismo materialista e a consagração do 
espírito social, a idéia da participação receberia definitiva expressão 
legal, a ponto de, a partir de 1917, as próprias Cartas Políticas 
como a Constituição do México dêsse ano, e mais tarde tantas 
outras, como a da Bolívia, Colômbia, Argentina, Equador, Peru, 
Venezuela e, até hoje, a do Brasil, incluírem a instituição nos seus 
mandamentos. 

Não se pode, contudo, esquecer que, mesmo em nosso país, a 
idéia da participação dos empregados nos lucros das emprêsas data 
de 1919 e saiu do pensamento de um dos precursores do nosso 
Direito do Trabalho, o saudoso Deodato Maia. Além do mais, em 
nosso país a participação nos lucros já chegou a ter situação legal, 
como na vigente lei de sociedades anônimas (Decreto-lei n.0 2 627, 
de 26 .de setembro de 1940), que institui (art. 31 e segs.) uma 
espécie de títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos ao 
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capital social, sob o nome de "partes beneficiárias". Semelhantes 
títulos conferem aos seus proprietários um direito de crédito even-
tual contra a sociedade, consistente em participação nos lucros 
líquidos anuais, e serão distribuídos na forma e em proporções 
que os estatutos da entidade fixarão, com.o remuneração de ser-
viços prestados (V. MIRANDA VALVERDE, Sociedade por Ações - V. 1, 
pág. 168). 

Nada existe, portanto, de estranhável em que a Constituição 
de 18 de setembro tenha instituído, entre os direitos do trabalhador, 
a sua participação nos lucros do empregador a que serve. Além 
de tantos precedentes constitucionais em nosso continente, a ma-
téria corresponde aos mais caros anseios da massa obreira do 
Brasil, como ficou expresso no II Congresso dos Trabalhadores 
do Estado de Minas Gerais, que se reuniu em Juiz de Fora em 
abril de 1946, e nos Congressos de Paz Social e Mariano Nacional, 
realizados em Niterói, em outubro de 1950, por proposta do Senhor 
Geraldo Bezerra de Menezes, primeiro assistente da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas, com a autoridade de presi-
dente do Tribunal Superior do Trabalho. 

Resta, porém, indagar: em que medida, de que forma, organizar 
a regulamentação do imperativo constitucional? 

Todos os que se dedicaram ao estudo desenvolvido da matéria, 
desde o remoto PAUL BUREAU, que em 1896 escreveu dois volumes 
sôbre A Associação dos Operários nos Ganhos dos Patrões, obra 
premiada pelo Museu Social de França, passando por HOWARD 
PATERSON, que detalhou o assunto no plano americano, estudando 
a Industrial Democracy and Profit Sharing, no seu alentado Social 
Aspects of Industry, e chegando até os nossos NÉLIO REIS e BUYs 
DE BARROS, êste último com sua tese recém-publicada sôbre O Tra-
balho, o Capital e seus Conflitos (Pongetti, 1951), ao lado de con-
siderarem a participação "um princípio social da mais alta valia, 
pois que integra o trabalhador na comunhão dos interêsses e, ao 
mesmo tempo, contribui psicologicamente para as melhores rela-
ções entre empregado e empregador", todos registram a dificul-
dade de assentar em lei a aspiração ansiada. 

Em face dessas considerações é claro que não temos como 
deixar de louvar o esfôrço do Deputado Paulo Sarasate, na monta-
gem do projeto de 11 de novembro de 1947, que, além de bem 
aproveitar idéias contidas nos anteriores projetos sôbre tema idên-
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tico, coordena pontos de vista já consagrados, inclusive em deter-
minadas leis estrangeiras, como a venezuelana de 4 de maio de 
1945, que reformou a Lei do Trabalho de 1938 (arts. 72 a 97) . 

A Constituição, rompendo a tradição liberal, enfrentou decidi-
damente a questão econômica e social, consagrando novos prin-
cípios, para não permitir que os ricos continuem a ser escandalo-
samente ricos e os pobres terrivelmente pobres. Ela não acenou 
com a igualdade nos bens, e sim com a igualdade de oportunidade 
para que a luta não seja tão desigual. 

Não estamos tão no alto para que não possamos auscultar 
os sentimentos da planície, do chão da realidade. 

Vamos cumprir o que determina a Constituição, antes que o 
povo o exija. "Antecipai-vos à revolução", advertia o Bispo de 
Campanha, Minas Gerais. 

RELATÓRIO 

A Constituição Federal no seu Título V - Da ordem econômica 
e social - art. 157, inciso IV, tornou obrigatória e direta a partici-
pação salarial do trabalhador nos lucros da emprêsa. Imperativo 
constitucional, depois de ser aspiração das massas trabalhadoras 
e programa partidário, o nôvo sistema de harmonização do Capital 
e do Trabalho ficou sujeito a regulamentação. 

Não se pode negar a disposição dos Legisladores de 1946 em 
apresentar a matéria como projeto de estudo e de exame das Co-
missões. 

Para colocar os nobres colegas bem a par do desenvolvimento 
dos trabalhos, apresento relatório das proposições apresentadas à 
Ca.sa e o seu andam.ento. 

l.º) Em 7 de novembro de 1946 - o então Deputado Berto 
Condé (P. T. B. - São Paulo) apresentou projeto sob o n.O 96, 
dispondo sôbre a participação dos trabalhadores nos lucros das 
emprêsas. 

2.0) Em 7 de novembro de 1946, sob o n.0 104, o projeto do 
Deputado Segadas Viana com apoiamento dos Deputados Benício 
Fontenelle e Gurgel do Amaral, todos do P. T. B. (Distrito Fe-
deral). 

3.º) Em 22 de março de 1947 - Projeto n.0 5, da autoria do 
Deputado Daniel Faraco - P.S.D. (Rio Grande do Sul). 
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4.0) Em 1 de agôsto de 1947, Projeto n.º 537, da autoria da 
bancada comunista. 

Tôdas essas proposições transitaram. pelas Comissões da Câ-
mara, recebendo emendas aqui, acolá, até que, enfeixadas em um 
volume protocolado sob o n.0 4 170, foram examinadas na Comissão 
de Legislação Social, órgão técnico de competência específica. Tra-
vou-se aí renhido debate, porfia elevada de estudiosos dos proble-
mas humarws e materiais da atividade econômica, como diria 
TRUCHY. 

5.0 ) Apresentado em 11 de novembro de 1947, o substitutivo 
do Deputado Paulo Sarasate (U .D.N. - Ceará), relator da Co-
missão de Legislação Social, é um documento que exalta esta Casa, 
pelo seu conteúdo e pelo que traduz de espírito público e equilíbrio 
do seu autor. Examinando a matéria desde a iniciativa "entre ro-
mântica e audaciosa de LECLAIRE'', que não foi a primeira, procura 
estudar a participação salarial em vários países até chegar às 
tentativas no Brasil. O projeto substitutivo do Deputado Sarasate, 
apresentado em fins de 1947, no curso da discussão recebeu inúme-
ras emendas, tendo-o a douta Comissão adotado como seu, e 
recebeu, a partir de 1 de junho de 1948, o n.º 1 039. Enviado ao 
plenário, o projeto recebeu duas emendas e foi à Comissão de In-
dústria e Comércio. O ilustre Deputado Amando Fontes (P .R. -
Sergipe), designado relator, apresentou em 23 de abril de 1949 
brilhante e judicioso parecer, onde procurou destruir os funda-
mentos contrários ao dispositivo constitucional, notadamente os 
que afirmam que idêntica providência ainda não foi tomada por 
nenhum dos velhos países civilizados: virá encarecer a produção; 
será mais uma fonte de atritos entre trabalhador e patrão e 
desestimulará novas iniciativas do capital, sobretudo, do aliení-
gena. Outro ponto alto do parecer do Deputado Amando Fontes, 
em que discorda do projeto Sarasate, é a inclusão dos trabalha-
dores rurais nos benefícios da participação. 

Efetivamente, a subvida das nossas populações rurais há de ser 
a preocupação constante do legislador brasileiro. Esquecido de 
todos, excluído da legislação trabalhista, sem aposentadoria e sem 
pensão, longe, bem longe do fiscal do trabalho, o homem do campo 
só tem um prazer, uma alegria: trabalhar, trabalhar sempre para 
criar os seus filhos . 
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O problema focado envolve aspectos os mais diversificados: 
econômicos, sociais e financeiros, obrigando ao legislador caminhar 
com precaução, levando em conta as peculiaridades infinitas de 
cada região que integra o quadro social de nossa agricultura, tão 
düerenciado quanto aos costumes e praxes seculares de amanho e 
cultivo da terra, como observou, em reportagem, há dias, a Re-
vista "Política Econômica". Acrescentem-se também as crises pro-
fundas e extensas que sacodem, periodicamente, as atividades 
agrícolas, citando-se, como exemplo dos nossos dias, as do algodão, 
da laranja e, posslvelmente, do café. 

Discordamos do ponto de vista do então relator da Comissão 
de Indústria e Comércio para advogarmos, primeiramente, outros 
benefícios para os homens do campo. O Poder Executivo já enviou 
à consideração da Câmara o anteprojeto do Serviço Social Rural, 
que cuida de assistir, no seu habitat, a população do hinterland. 
Reclamamos para o combate aos cinco gigantes (Miséria, Doença, 
Ignorância, Imundície e Preguiça), mais freqüentes no interior, 
antes da participação nos lucros da lavoura e da criação, as se-
guintes medidas governamentais: "Facilidades de utilização de 
áreas suficientes para a lavoura ou criação, habitação higiênica 
àqueles que desejam dedicar-se às atividades rurais, de forma a 
fixar à terra o homem do campo, mediante um programa de colo-
niz.ação racional, de acôrdo com o preceito constitucional que erige 
o trabalho em dever social, aplicando-o no aproveitamento eco-
nômico do solo, que não deve ser deixado sem cultivo; revisão da 
legislação sôbre arrendamento de terras, de modo a serem dadas 
amplas garantias ao arrendatário para a venda e colocação dos 
produtos de seu trabalho; transformação da contribuição de me-
l!horia, mediante adequada regulamentação, num instrumento 
eficaz para o financiamento de obras públicas de vulto, que visem 
ã recuperação e utilização de terras inaproveitáveis por motivos 
de sêcas, inundações, endemias, etc.; transformação da tributação 
territorial num instrumento eficaz à utilização racional das terras 
e para combater a concentração da propriedade rural; estabeleci-
mento em bases sólidas do crédito agrícola especializado para o 
ímanciamento, a juros módicos, da pequena exploração agrícola e 
pecuária; encorajamento e estímulo à instalação de cooperativas 
de agricultores e criadores . " 

A Nação precisa primeiro aumentar o seu poder aquisitivo, 
r.aéJhorando o salário mínimo da massa trabalhadora do campo, 



-131 -

com o estabelecimento de uma organização dinâmica, capaz de 
solucionar os problemas da habitação, vestuário, colonização, en-
fim, do bem-estar rural. 

Como aplicar o dispositivo constitucional a grupos de patrícios 
sem assistência do Estado, onde ainda se paga salário diário de 
Cr$ 13,60, como em cidades fluminenses, para citar um ponto bem 
próximo da Capital Federal? 

Devemos estendê-lo, isto sim, aos trabalhadores rurais que, 
pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela fina-
lidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou co-
merciais. 

A lei prevê, após o primeiro ano de sua vigência, amplo inqué-
rito promovido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 
sôbre a participação nos lucros, cujas conclusões serão dadas ao 
conhecimento do Poder Legislativo nos dois anos subseqüentes. 
Creio que essa seria a melhor oportunidade para se incluir, se a 
conjuntura econômica permitir, os trabalhadores rurais na parti-
cipação salarial. 

O projeto 1 ·039-48 voltou à Comissão de Legislação Social, que 
se pronunciou, em 17 de novembro de 1949, pelo seu relator, sôbre 
as novas emendas. Desde então, até a atual legislatura, não teve 
mais andamento o projeto. 

Coube ao nobre Deputado Arthur Audrá (P. T. B. - São 
Paulo) a iniciativa de apresentar, sob o n.º 144, a primeira pro-
posição da atual legislatura sôbre a regulamentação do inciso IV 
do art. 157 da Constituição. O ilustre parlamentar, em seis arti-
gos e cinco parágrafos, procurou condensar a matéria, baseando 
a distribuição dos lucros no tempo de serviço. As emprêsas cujos 
lucros excedessem de dez por cento (10 % ) do capital empregado 
após as deduções dos fundos de reservas, depreciações e especiais, 
distribuiriam aos seus trabalhadores cinqüenta por cento (50%) 
daquele excesso. Os sindicatos de classe indicariam um represen-
tante para acompanhar o balanço da emprêsa e, no caso de dúvidas, 
pediriam técnicos ao Ministério do Trabalho. Tratando-se de um 
representante do povo e industrial, vale a pena transcrever o último 
período da justificação do seu projeto: "Chegamos a estas con-
clusões depois de longos anos de convívio diuturno com os traba-
lhadores e certos de que a regulamentação do art. 157, IV, da 
Constituição, como aqui foi demonstrado, trará reais benefícios 
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aos trabalhadores de todo o Brasil, contribuindo acentuadamente 
para o aumento do seu poder aquisitivo, fator de primordial im-
portância para o restabelecim.ento do equilíbrio econômico de que 
necessita o Pais." 

O projeto Audrá contribuiu para o estudo da matéria e revelou 
que não há intranqüilidade no seio das classes conservadoras em 
tôrno da regulamentação do imperativo constitucional. 

Após a análise feita no curso dêste trabalho, compreendemos 
a necessidade da aplicação do inciso IV do art. 157, sem mais 
delonga, baseada no substitutivo que apresentaremos, como síntese 
das observações. 

Efetivamente a participação nos lucros, quando não constitui 
imperativo constitucional, é m.edida aplicada por homens de ne-
gócio dos países mais civilizados. Poderia citar Erick Johnson, ex-
-presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que colhe 
excelentes resultados na distribuição do lucro de suas emprêsas, 
em forma de participação salarial, e adquire adeptos. A Compa-
nhia Ibéria, com sede em Madri, segundo divulgou no seu balanço 
do ano passado, obteve lucro líquido de quarenta milhões de pese-
tas. O diretor-gerente afirma que obteve êste lucro graças à nítida 
compreensão dos empregados da companhia, e que, em vista dos 
resultados terem sido em grande parte dados pela cooperação de 
todos, resolveu mandar distribuir quatro milhões de pesetas entre 
os seus auxiliares. O seu Conselho de Administração determinou, 
ainda, que fôssem pagos mais dois ordenados extraordinários aos 
funcionários da emprêsa, além de mandar creditar 613 048,16 pe-
setas à Caixa de Aposentadoria dos Obreiros. No Brasil, várias 
firmas, grandes e pequenas, já colocam em prática, sob várias 
modalidades, a participação nos seus lucros. Há as que dão inte-
rêsse na firma aos funcionários antigos. Firmas individuais há que 
utilizam parte dos seus lucros para presentear aos seus empre-
gados. Há três anos que tôdas as companhias de petróleo (Standard 
Oil, Shell Mex, Atlantic e Texas) no Natal concedem um mês de 
salário a seus funcionários, expressamente por conta da partici-
pação nos lucros, medida considerada inevitável e mesmo justa 
pelos empregadores mais esclarecidos. Se a concessão de um mês 
de salário provocou dos trabalhadores das emprêsas de petróleo 
demonstração de aprêço aos dirigentes das mesmas, e contribuiu 
substancialmente para melhorar o clima de relações entre empre-
gados e empregadores, fácil é aquilatar o reconhecimento e a boa 
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vontade que advirão da concessão de benefício de maior vulto. Sei 
de uma companhia de petróleo que obteve em 1950 o lucro líquido 
de 300 milhões de cruzeiros e tem 4 000 empregados. Conheço uma 
usina de açúcar que distribui há dez anos, no Natal, cêrca de 300 
mil cruzeiros como bonificação aos seus empregados, que vivem em 
harmonia com os patrões. Leio em um vespertino carioca que, 
"fatigado de esperar que o Parlamento resolva pôr em prática o 
artigo da Constituição Federal que prevê a participação dos tra-
balhadores nos lucros das emprêsas'', um estabelecimento de crédito 
de Minas Gerais decidiu distribuir com os funcionários em caráter 
permanente certa porcentagem de seus lucros. 

Tôda emprêsa que dispuser de administração inteligente e en-
cetar campanha 'de divulgação e esclarecimento dos benefícios e 
deveres que decorrerão da participação dos trabalhadores nos seus 
lucros, fatalmente colherá os seguintes resultados: 

1.º) m.aior interêsse pela situação financeira da firma; 
2.0 ) fiscalização mútua entre os trabalhadores, visando a 

evitar gastos supérfluos, mau trato ao equipamento, etc.; 
3.º) sugestões espontâneas visando à melhoria na execução 

de tarefas ou redução do custo de produção. 
Afirma-se que, atualmente, menos de 1 % dos trabalhadores se 

interessam pela situação da firma a que prestam serviço. Após a 
instituição da participação, haverá considerável aumento de in-
terêsse da parte dos trabalhadores e um estreitamento de relações 
entre empregadores e empregados, contribuindo para a obtenção 
da Paz Social duradoura. 

A participação contribuirá para promover melhor distribuição 
equitativa da riqueza. O montante que compõe o superavit de uma 
grande emprêsa constitui dinheiro parado. Uma emprêsa que, após 
remunerar o máximo permitido por lei aos seus acionistas, prover 
reservas essenciais à consolidação da sua situação econômico-fi-
nanceira, assegurar meios para a sua expansão e, ainda, dispuser 
de apreciáveis lucros, já então líquidos ou mais acertadamente 
extraordinários, não terá em que aplicar êstes. É intuitivo que se 
30% dêsses lucros sem aplicação, imobilizados, portanto, forem 
distribuídos aos empregados (sem que a emprêsa sofra qualquer 
dano ou abalo), o montante correspondente irá de modo direto e 
absoluto melhorar o índice de vida de milhares de empregados e 
seus dependentes, canalizando o numerário para a aquisição de 
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utilidades, de residências, pagamento de dívidas, melhoria de ali-
mentação, de instrução e outros benefícios. Os milhões de cruzeiros, 
ao invés de permanecerem nos bancos, serão lançados ao mercado, 
melhorando o standard de vida de milhares de famílias, possibili-
tando oportunidades, maior número de empregos, em suma, maior 
volume de lucros para os empregadores. 

Justificam, em síntese, a participação dos trabalhadores nos 
lucros as seguintes razões: corresponde aos postulados da Justiça 
Social; fomenta e realiza a união entre empregados e empregado-
res; evita os conflitos sociais; incrementa o rendimento e a pro-
dução; contribui para a permanência da relação dos trabalhadores; 
representa para o trabalhador a mais-valia da produção e estimula 
e facilita a economia. 

SUBSTITUTIVO 

Dispõe sôbre a participação do trabalhador nos lucros da emprêsa. 

Art. 1.º Todo trabalhador tem direito a participar nos 
lucros da emprêsa a que serve como empregado, nos têrmos e pela 
forma que esta lei deterininar. 

Art. 2.º Emprêsa é tôda entidade, individual ou coletiva, 
que, assumindo os riscos da atividade econôinica, admite, assalaria 
e dirige a prestação pessoal de serviços. 

Art. 3.0 Empregado é a pessoa física que presta serviços 
de natureza não eventual à emprêsa, sob a dependência desta e 
mediante salârio. 

Parâgrafo único. Não se incluem. nos benefícios desta lei: 
a) os empregados a serviço de profissionais liberais, institui-

ções de beneficência, associações recreativas ou outras instituições 
sem fins lucrativos; 

b) os empregados domésticos; 
e) os trabalhadores rurais, exceto os que sejam empregados 

em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos tra-
balhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como 
industriais ou comerciais; 

d) os servidores públicos e das entidades paraestatais; 
e) os servidores de autarquias administrativas; 
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f) os empregados das emprêsas de propriedade da União, do 
Estado e dos Municípios, salvo em se tratando daquelas cuja pro-
priedade ou administração resultem de circunstâncias transitórias. 

Art. 4.º Consideram-se lucros líquidos, para efeito desta lei, 
os que sejam tributáveis, deduzidos do seu montante, além da 
importância do impôsto, 6% do capital da emprêsa, para remune-
ração dêste. 

§ 1.0 Não serão tidas como lucros as quantias correspondentes 
ao aumento do valor do ativo, em virtude de novas avaliações, ou 
a venda de parte do mesmo. 

§ 2.0 Dos lucros líquidos apurados na forma dêste artigo, a 
emprêsa destinará 30 % para distribuição entre os seus empregados. 

Art. 5.0 Capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é a 
soma do capital realizado com as reservas admitidas pela legisla-
ção do impôsto de renda. 

Parágrafo único. As emprêsas de qualquer espécie, que te-
nham agências ou filiais no País, sem capital destinado a aplicação 
no território nacional, deduzirão os 6% de que trata o art. 4.º, cal-
culando-se sôbre o montante de suas despesas de operação. 

Art. 6.º O empregado que pedir demissão ou fôr dispen-
sado antes do encerramento do exercício financeiro, terá direito, 
na época própria, a uma participação proporcional ao tempo de 
serviço prestado no mesmo exercício, salvo improbidade com-
provada. 

Art. 7 .0 o empregado que fôr admitido após o início do 
exercício, perceberá a parte proporcional aos meses trabalhados, 
contando para êste efeito como mês completo a fração superior 
a 15 dias. 

Art. 8.º Aos empregadores, proprietários ou sócios, que 
exercerem normalmente atividade pessoal na emprêsa é extensivo 
o direito à participação nos lucros como se fôssem empregados. 

Parágrafo único. Considerar-se-á como salário, para os fins 
dêste artigo, a retirada pro labore permitida pela legislação do 
impôsto de renda, até o dôbro do maior salário pago pela emprêsa 
a seus empregados. 

Art. 9.0 A distribuição de lucros entre os empregados será 
efetuada por meio de cotas de participação com base nos seguintes 
elementos: 

a) salário; 



-136-

b) antiguidade; 
e) encargos de família; 
d) assiduidade; 
e) eficiência. 
Art. 10. O valor de cada cota será o quociente da divisão 

dos lucros a distribuir pelo total das cotas obtidas pelos emprega-
dos na conformidade dos arts. 12 a 16. 

Art. 11. A participação de cada empregado corresponderá 
ao valor total das suas cotas. 

Art. 12. As cotas de salário serão atribuídas da seguinte 
forma: 

a) salários até Cr$ 500,00 - 4 cotas; 
b) de mais de Cr$ 500,00 até 1.000,00 - 6 cotas; 
e) de mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 1.500,00 - 8 cotas; 
d) de mais de Cr$ 1. 500,00 até Cr$ 2. 000,00 - 10 cotas; 
e) de mais de Cr$ 2.000,00 até Cr$ 2.500,00 - 12 cotas; 
f) de mais de Cr$ 2.500,00 até Cr$ 3.000,00 - 14 cotas; 
g) de mais de Cr$ 3.000,00 até Cr$ 3.500,00 - 16 cotas; 
h) de mais de Cr$ 3.500,00 até Cr$ 4.000,00 - 18 cotas; 
i) salários acima de Cr$ 4.000,00 - 20 cotas. 
Parágrafo único. O salário a que se refere êste artigo é o 

quociente da divisão por doze do salário percebido durante o ano, 
inclusive a remuneração de horas extraordinárias. 

Art. 13. As cotas de antiguidade serão assim distribuídas: 
a) empregados de 1 a 5 anos de serviço - 1 cota; 
b) de mais de 5 até 10 anos de serviço - 2 cotas; 
e) de mais de 10 até 15 anos de serviço - 4 cotas; 
d) de mais de 15 até 20 anos de serviço - 6 cotas; 
e) de mais de 20 até 25 anos de serviço - 8 cotas; 
f) de mais de 25 anos de serviço - 10 cotas. 
Art. 14. As cotas de família serão atribuídas à razão de uma 

cota para cada pessoa, até o máximo de 10 cotas. 
Parágrafo único. Consideram-se pessoas da família as que, 

vivendo no lar e sob a dependência econômica exclusiva do em-
pregado, sejam como tais admitidas na legislação de previdência e 
discriminadas na carteira profissional. 
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Art. 15. As cotas de assiduidade serão atribuídas em núme-
ro de 10 a cada empregado que, durante o exercício, não haja fal-
tado ao serviço, deduzindo-se uma cota à razão de cada falta. 

Parágrafo único. Não se considera falta a ausência legal-
mente justificada. 

Art. 16. As cotas de eficiência serão atribuídas até o má-
ximo de 10, a cada empregado que o mereça, ajuizo do empregador 
ou segundo o critério estabelecido no regulamento da emprêsa. 

Art. 17. Aos participantes a que se refere o art. 8.0 não se 
atribuirão cotas de assiduidade nem de eficiência. 

Art. 18. Tôda vez que a participação individual exceder à 
metade do salário recebido durante o respectivo exercício, será o 
mesmo depositado nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Eco-
nômica ou de estabelecimento oficial do Estado, em nome do em-
pregado, vencendo juros não inferiores aos normais. 

§ 1.º Somente será permitido efetuar retiradas, totais ou 
parciais, dos depósitos a que se refere o artigo anterior nos seguin-
tes casos, devidamente comprovados: 

a) para integrar, no todo ou em parte, a cota de capital com 
que o empregado, mediante o assentimento da emprêsa, venha a 
figurar na mesma, ou, no caso do art. 8.0 , para majorar a cota 
já existente; 

b) para compensar, até o máximo de 1/12 do salário anual, 
a falta ou deficiência de participação nos lucros; 

e) para aquisição de imóvel destinado a residência do empre-
gado, inclusive pagamento de prestações; 

d) para tratamento de doença no empregado, em pessoa da 
família ou dependente, nos casos em. que os serviços ou institutos 
não ofereçam assistência; 

e) durante o desemprêgo, em parcelas mensais não supe-
riores à metade do último salário mensal percebido; 

f) por motivo de morte do empregado. 
§ 2.º Sempre que a quantia depositada na forma dêste ar-

tigo corresponder ao salário dos últimos cinco anos, será facultado 
ao empregado receber livremente, daí por diante, tôda a impor-
tância da participação individual. 

Art. 19. Consideram-se emprêsas autônomas, para os efei-
tos desta lei, as filiais, sucursais, agências e demais estabelecimen-
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tos dependentes que, escriturando os seus lucros e perdas próprios, 
fazem declaração de renda à parte da emprêsa principal. 

Art. 20. Provada a divisão de um mesmo grupo comercial 
ou industrial em várias emprêsas, ou a alteração jurídica da sua 
estrutura, com o fim de diminuir os lucros de uma ou de algumas 
dentre elas, ilidindo os objetivos da participação, poderá a Justiça 
do Trabalho, a requerimento dos interessados, determinar que, para 
efeitos desta lei, as emprêsas constantes do grupo sejam conside-
radas como uma só. 

Art. 21. Dentro de 90 dias da conclusão do balanço o em-
pregador comunicará a todos os seus empregados a demonstração 
da conta de lucros e perdas e as importâncias a cada um atribuídas, 
a título de participação nos lucros. 

§ 1.0 Na comunicação de que trata êste artigo será feita a 
justificação dos elementos fundamentais do balanço, além da in-
dicação do total das cotas, seu valor individual e a relação das 
que foram atribuídas a cada empregado em. face do que se contém 
no art. 9.0 

§ 2.° Concomitantemente com a divulgação dos demonstra-
tivos dos lucros e perdas, das cotas, e de sua distribuição, será 
obtida dos empregados declaração de ciência. 

§ 3.0 Quando se tratar de emprêsa que não tenha escrita 
legalizada, a participação será calculada sôbre os lucros que a le-
gislação do impôsto sôbre a renda atribui ao montante das vendas 
realizadas ou volume total dos negócios. 

Art. 22. O Conselho de Emprêsa, formado de três membros, 
eleitos em assembléia geral dentre os empregados que não exerçam 
cargos em comissão ou confiança, terá o prazo de 30 dias para 
fazer perante a emprêsa qualquer impugnação ao balanço ou à 
nota de participação. 

Parágrafo único. No caso de impugnação da conta de lucros 
e perdas, essa poderá recorrer à Justiça do Trabalho para julga-
mento do dissídio se não fôr encontrada solução amigável no prazo 
de 30 dias. 

Art. 23. A importância .da participação será paga em qua-
tro prestações iguais, efetuando-se a primeira trinta dias após o 
encerramento do prazo para a apresentação da declaração de renda 
e as restantes nas segundas quinzenas de setembro, dezembro e 
março. 
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§ l.º Quando a participação fôr inferior a 1/12 do salário 
anual, seu pagamento será efetuado de uma só vez, por ocasião 
do Natal. 

§ 2.º Em caso de necessidade comprovada, o empregado po-
derá solicitar adiantamento por conta de sua participação nos 
lucros. 

Art. 24. Nas emprêsas cujas atividades tiverem início ou 
terminarem no curso do exercício financeiro, a participação inicial 
ou final abrangerá, respectivamente, os lucros auferidos até a data 
do primeiro balanço ou até o encerramento da liquidação da em-
prêsa. No segundo caso a participação será paga de uma só vez. 

Art. 25. Os dissídios provenientes da aplicação desta lei 
serão apreciados e julgados pela Justiça do Trabalho. 

Art. 26. No caso de revisão da declaração de renda pela 
repartição competente, ou reconhecido êrro na atribuição de cotas 
pela Justiça do Trabalho, a emprêsa pagará de uma só vez as dife-
renças que daí resultarem em favor do empregado, respeitada a 
distribuição anterior. 

Parágrafo único. Quando houver diminuição no valor da 
participação, poderá a emprêsa descontar, por duodécimos, dos 
salários dos empregados, as quantias que tiverem percebido a mais. 

Art. 27. Prescreve em dois anos o direito de pleitear a repa-
ração de qualquer ato infringente desta lei, ou o pagamento de 
qualquer quantia proveniente de sua aplicação. 

Art. 28. Não se compreendem na remuneração do empre-
gado, para os efeitos legais, inclusive da previdência social, as 
importâncias recebidas como participação nos lucros. 

Art. 29. As importâncias devidas ou creditadas aos em-
pregados em razão da presente lei, inclusive os depósitos referidos 
no § l.º do art. 18 e que se encontrem em poder do empregador 
ou instituição bancária, não poderão ser objeto de contrato ou exe-
cução por qualquer título. 

Parágrafo único. Em caso de falência ou concordata, essas 
importâncias constituirão crédito privilegiado. 

Art. 39. As infrações da presente lei e as reclamações, 
quando reconhecidas pela Justiça do Trabalho como dolosas, serão 
punidas com a imposição de multas que variarão de Cr$ 200,00 a 
Cr$ 5. 000,00, conforme o caso, elevadas ao dôbro em reincidências. 
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Art. 31. Os empregadores não poderão reduzir os salários 
que vêm pagando a seus empregados, na data da promulgação da 
presente lei, por motivo da participação nos lucros. 

Art. 32. Após o primeiro ano de vigência desta lei, o Mi-
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio promoverá amplo in-
quérito sôbre a participação nos lucros, cujas conclusões serão 
dadas ao conhecimento do Poder Legislativo nos dois anos subse-
qüentes. 

Art. 33. Até que se apurem e sejam aproveitados em lei 
os resultados do inquérito a que se refere o artigo anterior, o total 
das importâncias destinadas aos empregados como participação 
nos lucros não poderá exceder a soma de todos os salários pagos 
no exercício, inclusive horas extraordinárias. 

Art. 34. O Poder Executivo baixará, dentro de 60 dias, o re-
gulamento de execução desta lei, a qual entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Em 17 de julho de 1951. - Sala da Comissão de Legislação 
Social. - Celso Peçanha. 

PARECER DA COMISSÃO 

A Comissão de Legislação Social, após estudos dos projetos 
1 039-48 e 144-51, resolve apresentar à consideração do plenário 
desta colenda Câmara o projeto substitutivo infra-expresso, fruto 
do seu trabalho, aguardando, em face da complexidade da matéria, 
os doutos suplementos dos Senhores Deputados, julgando assim 
haver bem regulamentado o disposto no inciso IV do art. 157 da 
Constituição. 

SUBSTITUTIVO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l.º Todo trabalhador tem direito a participar nos lu-

cros da emprêsa a que serve como empregado, nos têrmos e pela 
forma determinados nesta lei. 

Art. 2.0 Emprêsa é tôda entidade, individual ou coletiva, 
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria 
e dirige a prestação pessoal de serviços. 
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Art. 3.o Empregado é a pessoa física que presta serviços de 
natureza não eventual à emprêsa, sob a dependência desta e me-
diante salário. 

Art. 4.o Não se incluem nos benefícios desta lei: 
a) os empregados a serviço de profissionais liberais, institui-

ções de beneficência, associações recreativas ou outras instituições 
sem fins lucrativos; 

b) os empregados domésticos; 
e) os trabalhadores rurais de emprêsas, coletivas ou indivi-

duais, insentas de contribuição do impôsto sôbre a renda; 
d) os servidores públicos e das entidades paraestatais; 
e) os servidores de autarquias administrativas; 
f) os empregados das emprêsas de propriedade da União, do 

Estado e dos Municípios, salvo se se tratar de propriedade ou ad-
ministração que resultem de circunstâncias transitórias. 

Art. 5.º Consideram-se lucros, para os efeitos desta lei, os 
que sejam tributáveis pela legislação do Impôsto de Renda, dedu-
zíveis do seu montante, além da importância dêsse impôsto, 8% 
sôbre o capital realizado da emprêsa, para remuneração dêste. 

§ 1.º Não será considerada lucro a valorização do investimen-
to, nem as quantias correspondentes ao aumento do valor do ativo, 
decorrente de novas avaliações. 

§ 2.0 Dos lucros apurados na forma dêste artigo, a emprêsa 
destinará 30% para distribuição entre os seus empregados. 

Art. 6.º As emprêsas com sede no estrangeiro que tenham 
agências ou filiais no País sem capital destinado a aplicação no Ter-
ritório Nacional, deduzirão os 8% de que trata o art. 5.0 desta lei, 
cujos cálculos serão feitos sôbre o montante de suas despesas de 
operação. 

Art. 7.0 No caso de rescisão do contrato antes do encerra-
mento do exercício financeiro, assiste ao empregado o direito, na 
época própria, a uma participação proporcional ao respectivo tempo 
de serviço, salvo se êle houver praticado improbidade comprovada. 

Art. 8.º O empregado admitido após o início do exercício 
perceberá a parte proporcional aos meses que nêle trabalhou, con-
tada como mês completo a fração superior a 15 dias. 
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Art. 9.º A distribuição dos lucros a que se refere o art. 4.º 
será efetuada por meio de pontos, com base nos seguintes elementos: 

a) salários; 
b) antiguidade. 
§ 1.º Os pontos de cada empregado relativos a salários serão 

fixados pelo montante recebido durante o exercício, exclusive horas 
extraordinárias, tomando-se por base os números correspondentes 
aos milhares de cruzeiros (Cr$ 126. 650,30, igual a 126 pontos) . 

§ 2.0 Os pontos da antiguidade de cada empregado correspon-
derão a anos ou fração superior a 6 meses de efetivo serviço. 

Art. 10. A participação de cada empregado será a impor-
tância resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

L 
PE== (S+T) -·na qual:

p 

PE - representa a participação do empregado; 
S - os pontos relativos a salários; 
T - os pontos relativos à antiguidade de cada empregado; 
L - o lucro a distribuir; e 
P - o total de pontos de todos os empregados. 

Art. 11. Provada a divisão de um mesmo grupo comercial ou 
industrial em várias emprêsas, ou a alteração jurídica da sua es-
trutura, com o fim de diminuir os lucros de uma ou de algumas 
dentre elas, ilidindo os objetivos da participação, poderá a Justiça 
do Trabalho, a requerimento dos interessados, determinar que, pa-
ra efeitos desta lei, as emprêsas constantes do grupo sejam consi-
deradas como uma só. 

Parágrafo único. Havendo aumento de capital, visando a 
fraudar os objetivos da participação dos empregados nos lucros da 
emprêsa, poderá a Justiça do Trabalho, a requerimento do Conse-
lho de Emprêsa ou de qualquer interessado, determinar que não 
prevaleça o referido aumento. 

Art. 12. Encerrado o balanço ou balanços, o empregador co-
municará, dentro no prazo de 60 dias, a todos os seus empregados, 
a demonstração da conta de lucros e perdas e as importâncias a 
cada um atribuídas, a título de participação nos lucros. 
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§ 1.0 Na comunicação de que trata êste artigo, será feita a 
justificação dos elementos fundamentais dos balanços, além da in· 
dicação do valor individual da participação de cada empregado, em 
face do que prescrevem os arts. 9.0 e 10 desta lei. 

§ 2.0 Quando se tratar de emprêsa que não tenha escrita le-
galizada, na falta de outros elementos, a participação será calcu-
lada sôbre o valor da propriedade ou das vendas mercantis da 
mesma. 

Art. 13. É criado o Conselho de Emprêsa, para os efeitos des-
ta lei, composto de três membros, sendo um representante do Sin-
dicato preponderante na emprêsa, escolhido entre os empregados 
desta, e os demais eleitos em assembléia geral, dentre os emprega-
dos maiores de 18 anos, que não exerçam cargo de direção ou fis-
calização. 

Parágrafo único. Inexistindo Sindicato, proceder-se-á à elei-
ção de três membros, obedecido o critério referido neste artigo. 

Art. 14. O Conselho de Emprêsa, cujo prazo de renovação 
será de 2 anos, com eleição nos quinze primeiros dias do ano, terá 
as seguintes atribuições: 

a) visar as fôlhas de pagamento da emprêsa; 
b) fiscalizar as contas apresentadas em balanço, para os de-

monstrativos dos lucros e perdas, impugnando-as quando julgá-las 
erradas; 

e) procurar resolver todos os assuntos referentes à participa-
ção dos empregados nos lucros da emprêsa, em conciliação com a 
direção da mesma; 

d) requerer, impugnar perante a Justiça do Trabalho, contra 
as medidas que venham burlar ou fraudar os dispositivos desta lei. 

Art. 15. A importância da participação que couber ao em-
pregado será paga em duas prestações iguais, semestrais, a crité-
rio da emprêsa. 

Art. 16. Os dissídios provenientes da aplicação desta lei serão 
apreciados e julgados pela Justiça do Trabalho, podendo o recla· 
mante ser representado pelo Conselho de Emprêsa. 

Art. 17. Prescreverá em dois anos o direito de pleitear a re-
paração de qualquer ato infringente desta lei, ou pagamento de 
qualquer quantia proveniente de sua aplicação. 
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Art. 18. Quando houver diminuição no valor da participa-
ção, a emprêsa descontará as quantias pagas a mais, na distribui-
ção do exercício seguinte. 

Art. 19. Não se compreendem na remuneração do emprega-
do, para os efeitos legais, inclusive da previdência social, as impor-
tâncias recebidas como participação nos lucros, salvo para os efei-
tos de indenização em rescisão contratual por culpa do empregador. 

Art. 20. Nenhuma emprêsa poderá assumir compromisso, 
gravando a parte da percentagem do lucro que, em face do que 
prescreve esta lei, já houver sido destinada aos seus empregados. 

§ 1.º Sempre que a emprêsa tiver a totalidade de seu lucro 
comprometida para amortização de empréstimo, por ato jurídico 
acabado em data anterior a esta lei, ficará obrigada a creditar em 
conta individual de seus empregados a importância relativa à par-
ticipação anual, na conformidade do art. 10 desta lei. 

§ 2.0 Quando o compromisso gravar parcela superior a 70% 
do lucro, será entregue ao empregado o que lhe couber mediante 
rateio da parte não compromissada, sendo-lhe creditado o restan-
te do que tiver direito. 

§ 3.º Cessados os compromissos, ou desde que sua amortização 
seja inferior a 70% do lucro, além da participação anual a que ti· 
ver direito cada empregado, serão pela emprêsa liquidados os dé· 
bitos para com êstes, verificados na forma do § 1.0 mediante rateio 
entre todos na proporção dos respectivos créditos. 

Art. 21. A partir da publicação desta lei, os empregadores 
não poderão reduzir os salários de seus empregados, por motivo da 
participação nos lucros. 

Art. 22. A obrigatoriedade de pagamento da participação nos 
lucros, de que trata esta lei, será iniciada com a distribuição dos 
lucros apurados nos balanços encerrados durante o ano de 1951 
que servirem de base para declaração do impôsto sôbre a renda, no 
exercício de 1952. 

Art. 23. Decorrido um ano da vigência desta lei, o Ministé-
rio do Trabalho, Indústria e Comércio promoverá amplo inquérito 
sôbre a participação dos empregados nos lucros da emprêsa, cujas 
conclusões serão dadas ao conhecimento do Poder Legislativo nos 
dois anos subseqüentes. 



- 145 -

Art. 24. As infrações desta lei, quando reconhecidas pela Jus-
tiça do Trabalho como dolosas, serão punidas com a imposição de 
multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 5. 000,00 conforme o caso, elevadas ao 
dôbro em reincidências. 

Parágrafo único. No caso de inadimplemento no pagamento 
da importância devida pela participação do empregado, serão con-
tados juros na percentagem de 10% ao ano, desde a data de seu 
ingresso em juízo. 

Art. 25. As emprêsas que anteriormente a esta lei adota-
vam, sob qualquer forma, a participação contratual ou estatutária 
dos empregados nos lucros, não poderão distribuir menos do que já 
faziam voluntàriamente. 

Art. 26. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala Rêgo Barros, 16 de novembro de 1951. - Samuel Duarte, 
Presidente. - Celso Peçanha, Relator. - Muniz Falcão. - Gui-
lhermina de Oliveira. - Tenório Cavalcanti. - Armando Falcão. 
- Dioclécio Duarte. - Hildebrando Bisaglia. - Heitor Beltrão. 
-Orlando Dantas, com restrição. -Ernani Sátyro. - Magalhães 
Melo, com restrições. 

VOTO DO DEPUTADO ORLANDO DANTAS 

Tratando-se de uma legislação específica, para que os trabalha-
dores brasileiros possam, realmente, gozar os benefícios que o dis-
positivo constitucional assegura (art. 157, IV), tivemos o máximo 
cuidado em examinar o substitutivo que o ilustre Deputado Celso 
Peçanha logrou apresentar a esta Comissão. A nossa responsabili-
dade é das maiores na presente legislatura. Somos a primeira Na-
ção, no mundo, que adotou dispositivo tão rígido, não permitindo 
que a lei ordinária facultasse aos empregados participação indire-
ta, nem tampouco excluísse empregadores de qualquer natureza, 
desde quando tenham por objetivo - lucro. Os nossos mais con-
sagrados constitucionalistas, como PONTES DE MIRANDA - TEMISTo-
CLES CAVALCANTI, para citarmos os que mais estudaram a matéria, 
de par com os estudos dos professôres em Direito do Trabalho, como 
ÜRLANDo GoMES e NÉLIO RErs, nenhuma dúvida deixam a respeito. 
TEMISTOCLES CAVALCANTI, em seus Comentários, págs. 21-24, vol. IV, 
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diz que "a Constituição é bem precisa quando estabelece os três 
elementos da proposição - participação obrigatória, participação 
direta, participação nos lucros". Com isto não deixou à lei ordinária, 
a quem atribuiu a determinação da forma pela qual se alcança êste 
resultado, senão fixar o processo. Participação direta é o interêsse 
nos lucros; há de ser em dinheiro, tanto por cento, como parte do 
rendimento. Participação obrigatória, estendendo-se a tôdas as em-
prêsas, constituindo assim regime normal de remuneração do tra-
balho, excluindo-se, por esta forma, o arbítrio dos interessados. A 
participação há de ser direta e sàmente nos lucros, sem excluir na-
turalmente o salário. PONTES DE M!RA.NDA, em seu brilhante parecer, 
publicado no jornal "A Manhã'', esgota a matéria com uma exube-
rância de conhecimentos, que nos orientará para a colaboração 
mais eficiente no estudo dêste projeto. Referindo-se à participação 
obrigatória e direta da mesma maneira que os outros constitucio-
nalistas, aprofunda-se quanto à maneira de fixar-se o lucro liquido: 
"Os tributos, o fundo de reserva necessária aos melhoramentos e 
expansão dos serviços (conceito que é de direito constitucional, art. 
151, parágrafo único) e as verbas retiráveis dos lucros por lei 
ou por negócio jurídico, se o interêsse é público ou geral, têm de 
ser pagos antes de se reduzir o quanto participável etc." Bem cla-
ro o pensamento dêsses ilustrados mestres para que os legisladores 
fixem a maneira de assegurar às emprêssa condições de vida prós-
pera, pela garantia de um juro mínimo ao capital, de uma percen· 
tagem para "fundo de reserva e expansão" e tributos, bem assim a 
direção da emprêsa. Para reforçar acrescenta ainda PONTES DE MI· 
RANDA: "A participação dos empregados nos lucros, segundo a Cons-
tituição de 1946, art. 157, IV, é (a) técnica de conciliação do ca-
pital, do trabalho, sensu stricto, e da iniciativa (fundação da em· 
prêsa, direção etc. ) e não instrumento para o sacrifício da produ· 
ção ou estabelecimento, a priori, de direitos, pretensões e ações, sem 
consideração de outros interêsses, acima dêsses interêsses, embora, 
em grande número, individuais; tem de atender a (b) princípios de 
justiça social, a (c) política de conciliação de liberdade de inicia· 
tiva e da valorização do trabalho humano (art. 145) tendo (d) por 
base o interêsse público, qualquer intervenção na dimensão econô· 
mica, que para isso se faça (art. 146, 2.ª parte) sem que se possa ti· 
rar ao capital (e) a sua justa remunerabilidade (argumento a for· 
tiori ao art. 151, parágrafo único)." "Qualquer violação dêsses prin· 
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cípios dá ensejo à postulação da inconstitucionalidade da lei ou de-
creto regulamentados, com a conseqüente decretação da incons-
titucionalidade (ação constitutiva negativa)." Ora, o Substitutivo 
não logrou atender a todos êsses aspectos. Esqueceu-se dos "fun-
dos de reserva" e deu uma redação à participação de direção que 
julgamos tecnicamente imperfeita. Por sua vez excluiu os traba-
lhadores rurais, aplicando um dispositivo confuso ao projeto, pas-
sível de exclusões injustificáveis. Outro aspecto não adotado pelo 
Substitutivo foi o da exclusão de emprêsas que assumiram obriga-
ções certas, com prazos de pagamento longos, para ampliação, re.. 
forma de maquinaria, em regime de expansão, e que necessària-
mente têm de ser excluídas, porque, no momento, não terão lucros 
dedutíveis a distribuir, de acôrdo com o preceito constitucional. 
Asseguradas à emprêsa garantias jurídicas, nada mais justo do que 
procurarmos também cercar os trabalhadores, no seu direito à par-
ticipação nos lucros líquidos da emprêsa, de uma percentagem que 
represente uma realidade e jamais migalhas, depois de um labor in-
tenso, durante o a:R.o. 

Dos lucros líquidos atribuímos aos empregados a percentagem 
de 50%, sendo o seu pagamento em cotas de salário (35%) para to-
dos os trabalhadores, e cotas de eficiência (15%) para aquêles que, 
segundo a sua ficha de eficiência, mais fizeram jus durante o ano, 
independente do recebimento da cota salarial. Preferimos um cri-
tério diferente do adotado pelo Substitutivo, por ser mais simples, 
prático, com apenas duas condições: uma geral, para todos, e a ou-
tra para os que, embora participando do geral, fôssem contempla-
dos pela sua eficiência como uma maneira de estimular e diferen-
ciar os mais capazes. O ilustrado Sr. PONTES DE MIRANDA, em seu 
parecer acima referido, diz o seguinte: 

"Diluído o quanto participável entre "todos" os empregados de 
emprêsa de milhares dêles, mais ou menos igualitàriamente, sem 
seleção perceptível, tal como o projeto de lei n.0 1 039, de 1948, pre-
tende - está sacrificado o plano de participação dos empregados 
nos lucros, em sua finalidade psicológica, econômica e política. No 
projeto 1 039-1948, a tal ecletismo se chegou nos critérios ou mé-
todos de participação (salário, antiguidade, encargos de família, 
assiduidade, eficiência) que - ainda como experiência - a parti-
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cipação nos lucros, que se planejou, nenhum valor terá. Expe-
riencia, que prova bem, é experiência que serve à política 
de se conservar a lei; experiência que prova mal, é experi-
ência que serve à política de correção da lei. A experiência 
que nos ficará do plano do Projeto de lei n.0 1 039, não provará a 
favor nem contra qualquer dos métodos .de participação: mas o fra-
casso ficará patente aos olhos dos empregadores, que não colheram 
qualquer vantagem; do Estado, que assistirá a inútil perturbação 
na vida econômica; e dos empregados, que pouco terão recebido e 
serão as melhores testemunhas do seu próprio desinterêsse pela de-
dução do quanto participável e seu complicadíssimo sistema de par-
ticipação." Os dispositivos do Substitutivo, constantes do art. 18 e 
seus parágrafos e alíneas, incidem em velhos erros praticados por 
outros povos. Da vida de LECLAIR, o precursor da participação dos 
empregados nos lucros, conta-nos ARTHUR BIRNIE (História Econô-
mica da EurO'pa, pág. 210): "Leclaire solo pudo vencer los escrú-
pulos de sus obreros llamándolos a una reunión, poniendo un saco 
de oro sobre la mesa y distribuyendo a cada obrero la suma de 275 
francos. El objetivo práctico que Leclaire tenía a la vista fué com 
pletamente logrado, y los obreros empezaron a tomar un mayo1 
interés en el éxito del negocio. Su conducta mejoró mostrandc. 
mayor diligencia y conciencia en el cumprimento de sus deberes, y 
los excesos de bebida en los sábados se hicieron raros." Repetir 
os fatos da história, sabendo-os de repercussão má, "é experiência 
que serve à política de correção da lei", como bem afirma PONTES DE 

MlRA.NDA. Mas estamos convencidos de que entre os nossos traba-
lhadores, quando os salários são insuficientes para atender às ne-
cessidades primordiais da vida, muito pior será a repercussão de 
trus dispositivos. O efeito psicológico terá produzido entre as classes 
trabalhadoras danos irreparáveis, para os objetivos inspirados pelo 
teor constitucional. 

O Substitutivo não procurou cercar de garantias os seus dis-
positivos contra a fraude . O capital poderá ser aguado para ab· 
sorver os lucros, desde quando não se impeça o seu desdobramento. 
As fôlhas de pagamento poderão ser aumentadas fantàsticamente 
se não fôr coibida tal prática, os fundos de reserva poderão exceder 
ao capital, visando também os mesmos fins. 
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O Conselho de Emprêsa precisa ter as suas funções definidas, 
para melhor firmar-se nos bons entendimentos com a direção das 
emprêsas. 

Estranhável que o art. 33 do Substitutivo permaneça no corpo 
dêste projeto de lei, como uma revogação tácita de todos os seus 
dispositivos. 

Em resumo, o Substitutivo está impregnado de velho paterna-
lismo já hoje ultrapassado pelas afirmações do Direito do Traba-
lho.Compreende-se, perfeitamente, a sua predominância, quando a 
participação dos empregados nos lucros das emprêsas era um ato 
voluntário, de magnanimidade. Ou de interêsses, como afirma AR-
THUR BIRNIE em sua História Econômica da Europa, pág. 209: "Son 
tentativas para modificar los términos del contrato de salarios, por 
parte del patrón, de la misma manera que el sindicato y la corpo-
ración son tentativas para modificarlos por parte dei trabajador." 
Diz MAuRICE DoBB (Salários, págs. 78-79) que "pero los sindicatos, en general, han abrigado la sospecha de que en tales planos había 
otro objetivo más, que era el de ligar al trabajador más estrecha-
mente con una empresa determinada, liberando así al patrón de las 
penalidades de un contracto coletivo y minando la fuerza de las 
organizaciones obreras. Por ello, por la sospecha de que en todo 
plano de participación en las utilidades existe un propósito oculto o 
manifesto, es por lo que la tradición sindical es enemiga de seme-
jante participación". A Alemanha foi um país muito politizado pelo 
Marxismo, e as suas classes trabalhadoras sempre impugnaram tô-
da espécie de participação nos lucros das emprêsas, preferindo lu-
tar por melhores salários e organizações de previdência social. 

No Brasil, os setores operários mais esclarecidos nenhuma es-
perança alimentam na lei sôbre participação nos lucros das emprê-
sas. Há uma vaga esperança nos setores menos esclarecidos. En-
tretanto, há uma singularidade que precisamos destacar. Muito 
embora tenha partido dos organismos políticos conservadores do 
nosso país a idéia de introduzir na Constituição de 1946 o disposi-
tivo que estamos regulamentando, há uma forte reação por parte 
das classes patronais contra essa futura lei. É a demonstração ca-
bal do seu fracasso, se não realizarmos uma obra digna de interes-
sar vivamente aos dois instrumentos propulsores da nossa econo-
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mia, tão debilitada pela descrença das classes obreiras neste siste-
ma econômico injusto, contraditório e desumano. 

Dentro desta ordem de idéias apresentamos as seguintes emen-
das ao Substitutivo Celso Peçanha: 

Ao art. 3.º, parágrafo único: 
a) os empregados a serviço de sociedades e funda-

ções de caráter beneficente, filantrópico, caritativo, religio-
so, cultural, instrutivo, educativo, científico, artístico, li-
terário, recreativo e esportivo sem fins de lucros; 

e) os trabalhadores rurais de emprêsas coletivas ou 
individuais, isentas de contribuição do impôsto sôbre a 
renda; 

g) os empregados de emprêsas que, em regime de ex-
pansão, tenham contraído obrigações certas com prazos 
de pagamentos anuais e não possam assegurar ao capital 
juros mínimos, previstos nesta lei. 

A modificação à alínea a decorre de melhor estudo do assun-
to. Preferimos seguir os conselhos do Professor ORLANDO GoMES, que 
considera "desnecessária a exclusão explícita mediante disposição 
legal, por evidente a impossibilidade substantiva da inclusão" (Di-
reito do Trabalho, pág. 200) e ao mesmo tempo adotamos a técnica 
jurídica seguida pela legislação do impôsto sôbre a renda (Decre-
to n.º 24239, de 22-12-1947, part. 2.0 , Cap. II, art. 28, alínea a). 
A exclusão, pois, dos "empregados a serviço de profissionais libe-
rais" do texto desta lei não afetará os direitos líquidos e certos dos 
profissionais, porém, também poderá em casos especiais atingir a 
organizações perfeitamente compreendidas nesta propositura. 

Quanto à alínea e, procuramos dar uma redação mais clara, 
mais de acôrdo com o espírito da nossa Constituição (art. 157, IV), 
que obriga tôdas as emprêsas que tenham lucros a dar participa· 
ção aos seus empregados. Fomos buscar na legislação do impôsto 
de renda, também, a redação que ora apresentamos. Nenhuma dú-
vida poderá ser aventada, quando do cumprimento desta lei, pela 
possibilidade de várias interpretações, desde que ficou evidente a 
exclusão dos trabalhadores rurais de emprêsas não obrigadas a de-
clarar seus rendimentos. 
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De referência à alínea g, partimos do pressuposto de que o 
art. 415 da Constituição de 1946 assegura à livre iniciativa garan-
tias e não seria possível, em um país como o nosso, que a expansão 
das emprêsas fôsse entravada por uma lei que tem o seu fundamen· 
to no lucro. As emprêsas que não dispõem de fundos para reforma 
da sua maquinaria, aquisição de instrumentos e máquinas agríco-
las, novas instalações etc. e contraíram obrigações certas para pa-
gamentos anuais e não possam assegurar ao capital os juros míni-
mos previstos nesta lei, em nosso entender devem ser excluídas, até 
que se restabeleça o seu poder de auferir lucros. PoNTES DE MIRANDA, 
em seu parecer, já referido, diz: "A nossa Constituição alude, por 
vêzes, à justa remuneração do capital (arts. 145, 146 e 151, pará-
grafo único). Outrossim a necessidade de melhoramentos e expan-
são dos serviços das emprêsas, inclusive as de serviço público. 1i:sse 
fundo há de ser subtraído aos lucros, quando se tenha de determi-
nar o lucro dedutível." Ora, a hipótese prevista na alínea g será 
a complementação do que afirma o douto constitucionalista, quan-
do preconiza a formação de fundos de expansão. 

Ao art. 4.º apresentamos novas modificações: 
Art. 4.º Consideram-se lucros líquidos, para efeito 

desta lei, os que sejam tributáveis, deduzidos do seu mon-
tante: 

a) 
ração; 

6% do Capital da emprêsa, para sua remune-

b) 
e) 

10% para fundos de reserva e expansão; 
uma percentagem até 10% para diretoria e gerên-

cia da emprêsa. 
§ 1.º Não serão tidas como lucros as quantias cor-

respondentes ao aumento do valor do ativo, em virtude de 
novas avaliações ou venda de parte do mesmo. 

§ 2.º Dos lucros líquidos apurados na forma dêste ar-
tigo, a emprêsa destinará 50 % para distribuição entre os 
seus empregados. 

Em consideração às determinações dos dispositivos constitucio-
nais, com o objetivo de harmonizar os interêsses das partes, é dever 
precípuo dos nossos legisladores, segundo PONTES DE MIRANDA, assim 
proceder. Uma emprêsa não poderá viver sem atender a determi-
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nados princípios fundamentais a sua subsistência: I - distribui-
ção de dividendos aos seus sócios ou proprietários; II - formação 
de fundos; III - percentagem à diretoria e gerência. São três con-
dições essenciais, no sistema econômico vigente, à garantia de lu-
cros. O primeiro, como meio de atrair capitais, o segundo, como 
garantia de liquidez e expansão, e o terceiro, a remuneração de qua-
lidades primordiais ao sucesso da emprêsa: "A iniciativa é consti-
tutiva, se antecede o funcionamento da emprêsa, ou funcional, se 
já se refere à atividade da emprêsa." PONTES DE MIRANDA esgota o 
assunto em seu douto parecer, declara peremptàriamente que a lei 
tem de assegurar percentagens dedutíveis do lucro a distribuir com 
os trabalhadores. 

Estabelecendo condições de tranqüila e mansa prosperidade às 
emprêsas, não seria justo, equânime, que aos trabalhadores não 
fôsse assegurada uma participação de 50 % . O objetivo de assim 
procedermos foi o de uma legislação cercada de garantias para as 
emprêsas e os trabalhadores. E não uma lei com tôdas as portas 
abertas às fraudes, como nos parece o Substitutivo e o Projeto nú-
mero 1 039, de 1948. Nos meios industriários dos Estados Unidos 
da América, onde a participação nos lucros não é obrigatória (co-
gente, imposta por lei), escreve-se que a fórmula de participação 
nos lucros deve ser tal que represente divisão equitativa dos lucros 
da companhia entre acionistas e empregados: no Brasil, essa exi-
gência é constitucional, porque resulta do art. 145 da Constitui-
ção de 1964. - PONTES DE Mm.ANDA (Parecer). Assim procedendo, 
evitamos que esta lei seja um engôdo para os trabalhadores brasi-
leiros, pela inexeqüibilidade, pela ninharia a distribuir. Há um 
pensamento ainda vago, sem formulação precisa, em referência à 
maneira de distribuir-se lucros aos trabalhadores. Alega-se não ser 
justo a mesma taxa a tôdas as emprêsas, pois umas possuem con-
dições mais próprias para assegurar lucros certos, enquanto outras 
assim não dispõem. E assim sendo, os trabalhadores seriam preju-
dicados. ~ste zêlo pela sorte dos trabalhadores, levantado por al-
guns defensores patronais, visã a perturbar mais ainda o processo 
legislativo. Segundo os dados estatísticos publicados pela revista 
"Conjuntura Econômica'', em seus diversos números dêste ano, os 
lucros sôbre o Capital variam de 6,4% a 26,9%; os Dividendos en-
tre 1,3% a 24,7%; os Lucros Retidos, entre 27% e 57,6%. A razão 
desta disparidade advém da nossa formação econômica, da própria 
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estrutura agroindustrial do País. A desordem econômica, possibi-
litando a uns condições de prosperidade, e à grande maioria, as 
maiores dificuldades de ordem financeira, gerou o clima da espe-
culação. A lei de participação dos empregados nos lucros das em-
prêsas será o regulador dêsse estado de desordem econômica, muito 
embora, nessa primeira fase, os trabalhadores dessas organizações 
privilegiadas sejam mais bem beneficiados do que outros, porém 
de logo será restabelecida a paridade de dividendos e fundos, por-
que as direções dessas emprêsas não gostarão de proporcionar lu-
cros, tão grandes, aos seus empregados, em sendo os resultados, mais 
frutos da especulação do que propriamente do trabalho normal. A 
diferenciação imaginada nas taxas de participação poderá ser pro-
posta, porém em nosso entender nenhum resultado alcançará: I -
As emprêsas que não se acham aparelhadas tecnicamente passarão 
a modificar a sua orientação a fim de poder competir com as mais 
modernas. II - O govêrno será obrigado a modificar a sua estru-
tura bancária. III - A especulação será contida com a obrigato-
riedade de participação nos lucros da emprêsa, pelos trabalhadores. 
IV - A classe operária adquirirá uma maior consciência dos seus 
direitos, quando sentir as injustiças do sistema econômico vigente, 
em relação às cotas de participação de uma emprêsa em compara-
ção com outras, e passará a agir politicamente, através do seu par-
tido, com o vigor que a injustiça determinará. V - A desigualdade 
de taxas, em sendo estabelecida, crescerá no mesmo paralelismo, 
com as modificações que serão impostas pelos próprios aconteci-
mentos. 

Ao art. 5.0 apresentamos as seguintes alterações: 

Art. 5.0: 
§ l.º Os lucros suspensos ou reservas para impostos 

não se incluem como capital para efeito desta lei. 
§ 2.o As emprêsas de qualquer espécie, que tenham 

agência ou filiais no País, sem capital destinado à aplica-
ção no território nacional, deduzirão apenas o impôsto sô-
bre a renda, os 6% sôbre o capital no País, e a percentagem 
para a gerência, de acôrdo com os dispositivos desta lei. 

§ 3.0 Quando as reservas excederem ao capital da em-
prêsa, a taxa de 6 % não será calculada sôbre o excesso. 
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As emendas propostas ao art. 5.º, constantes dos §§ 1.0, 2.0 e 
3.º, justificam-se pela defesa que se procura dar ao projeto contra 
a fraude. 

O art. 8.º, somos pela sua supressão, em face do que fôra esta-
belecido no art. 4.0 e parágrafo. 

Ao art. 9.0 mandamos dar outra redação: 

Art. 9.º A distribuição de lucros entre empregados 
será efetuada por meio de cotas de participação, com base 
nos seguintes elementos: 

a) 35% sôbre os salários; 
b) 15% sôbre a eficiência. 

Alteramos a orientação dos dois Substitutivos pelas seguintes 
razões: a) a especificação de salário, antiguidade, encargos de fa. 
mília, e assiduidade, como condições de participação, é confusa, di-
fícil de execução e se presta a burlas; b) o conceito de salário 
abrange tôdas essas modalidades; e) eficiência é o único conceito 
diferencial a adotar-se, depois do salário. Examinemos. Em tôda 
emprêsa o trabalho é remunerado de acôrdo com as suas diversas 
categorias. Antiguidade serve para garantia de estabilidade e não 
estabelece diferença salarial. Encargos de família, segundo o art. 
157, I, da Constituição, é um conceito intrínseco de salário. 
Assiduidade é matéria regulada pela Lei n.0 605, Repouso Remune-
rado. O Prof. ORLANDO GoMEs, em seu Direito do Trabalho, pág. 
203, esclarece admiràvelmente o assunto: "O processo de distribuir 
lucros em função de tão variados elementos, além de favorecer de-
saconselhável desigualdade entre os trabalhadores da mesma em-
prêsa, ensejará freqüentes atritos entre empregados e empregado-
res, decorrentes de inevitáveis divergências na apuração dos pon-
tos correspondentes a cada elemento. Agravam-se as dificuldades na 
aplicação da lei." 

Damos, também, ao art. 10 outra redação: 

Art. 10. A cota de participação de cada empregado 
será a importância resultante da multiplicação do seu sa-
lário anual, pelo lucro a ser distribuído, dividido êsse pro· 
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duto pela soma dos salários pagos no exercício, de acôrdo 
com a fórmula seguinte: 

RxL 
Qp~-s 
na qual QP representa a cota de participação, R. remu-
neração anual, L. lucros e S. soma dos salários pasgos. 

Adotamos a fórmula de MAURÍCIO VANLAER, segundo a qual de-
vem ser levados em conta três elementos: I - lucro a ser distribuí-
do; II - a soma dos salários pagos a todos os participantes, du-
rante o exercício; III - a remuneração anual do participante. Pa-
rece-nos ser êste critério o que melhor atende aos interêsses dos 
trabalhadores. O Prof. ORLANDO GoMES (Dir. Trab., 202) acentua: 
"~ste critério é preferível ao do sistema complexo que leva em conta 
outros fatôres como a antiguidade, a assiduidade, a eficiência e, 
até, os encargos de família, justificáveis na participação voluntá-
ria, mas infundados, na participação obrigatória ou legal." 

Ao art. 11 também fizemos as seguintes alterações: 

Art. 11. Além da cota de participação salarial, terá 
direito também à cota de participação de 15% sôbre a efi-
ciência, durante o período de funcionamento da emprêsa, 
o empregado que se destacar, de acôrdo com sua "ficha de 
eficiência", nos serviços a êle pertinentes. 

Parágrafo único. A "ficha de eficiência" será organi-
zada mensalmente pela direção da emprêsa e dos membros 
do Conselho de Emprêsa, lavrada ata de sua deliberação, 
em livro próprio, aberto e rubricado pela Justiça do Tra-
balho. 

Divergindo, nesse ponto, do douto Professor ORLANDO GOMES, 

achamos que a participação deve ser também sôbre a "eficiência de 
trabalho", de acôrdo com a ficha, previamente organizada pela di-
reção da emprêsa e dos membros do Conselho de Emprêsa. Tanto 
no regime capitalista, sistema Taylor, Ford etc. , como no comu-
nista stackanovista, o trabalho precisa ser estimulado pela eficiên-
cia. Os 15% de cota, adicionados aos 35 % sôbre os salários, são a 
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emulação justa, necessária à formação de quadros técnicos, diri-
gentes futuros das próprias emprêsas, no processo evolutivo para 
o socialismo, da economia atual. 

É nossa convicção que essa norma, estabelecida com as precau-
ções que apresentamos nesta emenda, virá corrigir qualquer falha, 
que porventura venha de aparecer no critério geral, da cota de par-
ticipação sôbre o salário. 

Somos pela supressão dos arts. 8.º, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 e 
33. A justificativa para os artigos desde o 8.0 até o 17 consta de 
matéria já estudada em artigos outros dêste meu voto. De referên-
cia ao art. 18, a sua supressão é um imperativo pertinente aos con-
ceitos aqui firmados. Uma lei de fisionomia paternal não encontra 
guarida nos princípios constitucionais de nenhuma Nação que, em 
pleno século XX, adota o sistema democrático de vida. Se a classe 
burguesa não teve capacidade para realizar as reformas funda-
mentais para o pleno desenvolvimento econômico do País, devido 
ao seu ultraconservadorismo, claro que essa prerrogativa seria ne-
fasta à formação político-social do nosso trabalhador. Para que o 
nosso operário adquira experiência e hábitos de vida compatíveis 
com a civilização, basta que a sua fôrça aquisitiva cresça e possi-
bilite condições para elevar-se a um standard de vida compatível 
com a dignidade humana. Estendemos ao art. 23 as mesmas con-
siderações e, quanto ao art. 33, julgamo-lo uma limitação descabi-
da, arbitrária, o que denota falta de confiança do legislador nos 
dispositivos elaborados para esta lei. Basta, para nós, a faculdade 
contida no art. 32, como uma demonstração de precaução louvável. 
Assim, a supressão impõe-se, para dar à lei um cunho de respeito, 
moralidade, e ordem disciplinar, quando de sua execução. 

A permanência dêste artigo significará a descrença das partes 
na lei e denota o espírito de reação de uma classe que ainda não 
alcançou o sentido da época atual. 

Ao art. 20 acrescentamos mais dois parágrafos: 

Art. 20: 
§ 1.º Havendo aumento de capital, visando a fraudar 

os objetivos da participação nos lucros pelos empregados, 
poderá a Justiça do Trabalho, a requerimento do Conselho 
de Emprêsa, ou de qualquer interessado, determinar que, 
para efeito desta lei, não prevaleça o referido aumento. 
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§ 2.0 Na hipótese da emprêsa em regime de expansão, 
prevista na alínea g do parágrafo único, art. 3.0 , au-
mentar o seu capital, com a reavaliação do seu ativo, os 
empregados receberão, em ações, as cotas de participação 
a que teriam direito nos balanços e nos têrmos desta lei. 

Uma lei que abrange os interêsses mais díspares precisa ser re-
digida com o máximo cuidado a fim de garantir às partes os seus 
direitos e evitar as possíveis fraudes. O primeiro dispositivo visa 
coibir o chamado "aguamento" do capital, em face da garantia de 
juros mínimos de 6%, sôbre o capital e reservas. 

A segunda hipótese é uma decorrência da alínea g, parágrafo 
único do art. 3.0 Excluída a emprêsa em regime de expansão, uma 
vez que não possa garantir, em determinado período, os juros mí-
nimos de 6% ao capital, isto é, não atribua aos acionistas dividen-
do, claro que, destarte, haverá uma capitalização e não seria justo 
que a lei, prevendo essa alternativa, deixasse os empregados em 
desamparo. 

Ao art. 21 e parágrafos demos nova redação: 
Art. 21. Aprovado o balanço, dentro de 60 dias, o 

empregador comunicará a todos os seus empregados a de-
monstração da conta de lucros e perdas e as importâncias 
a cada um atribuídas, a título de participação nos lucros. 

§ 1.º Na comunicação de que trata êste artigo será 
feita a justificação dos elementos fundamentais do balan-
ço, além da indicação do total das cotas, seu valor indivi-
dual e a relação das que foram atribuídas a cada empre-
gado, em face do que se contém nos arts. 8.0 e 9.0 

§ 2.º Concomitantemente com a divulgação dos de-
monstrativos dos lucros e perdas, das cotas e de sua distri-
buição, será obtida dos empregados declaração de ciência, 
desde que conste a aprovação do Conselho de Emprêsa. 

§ 3.0 Quando se tratar de emprêsa que não tenha es-
crita legalizada, a participação será calculada sôbre os lu-
cros que a legislação do impôsto sôbre a renda atribui ao 
montante das vendas realizadas ou volume total dos ne-
gócios, e na falta dêsses elementos, sôbre o valor da pro-
priedade. O prazo será de 60 dias após a declaração da em-
prêsa ao impôsto sôbre a renda, para pagamento das cotas . 
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As modificações sugeridas com a nova redação se apóiam na 
lei das sociedades anônimas, que manda distribuir lucros, após a 
aprovação das contas pela assembléia geral ordinária dos associa-
dos. Como está redigido, o Substitutivo manda distribuir as cotas 
depois de 90 dias de encerrado o balanço. Consideramos a nossa 
emenda mais técnicamente perfeita. Além dessas razões também 
nos apoiamos na legislação do impôsto sôbre a renda, quando cal-
cula o impôsto sôbre as emprêsas que não têm escrita legalizada 
em duas hipóteses: vendas e consignações ou valor da propriedade. 
Quanto ao "ciente" que o Substitutivo exige dos empregados, con-
sideramos fundamental que o mesmo fôsse pôsto, depois que o Con-
selho de Emprêsa tenha dado o seu visto. 

Ao art. 22 demos nova redação, como se segue: 

Art. 22. Fica criado o Conselho de Emprêsa, forma-
do de três membros, eleitos em assembléia geral, dentre os 
empregados maiores de 18 anos que não exerçam cargos de 
direção ou fiscalização e que terão as seguintes atribuições: 

a) visar as fôlhas de pagamento da emprêsa; 
b) fiscalizar as contas apresentadas em balanço, im-

pugnando-as quando julgá-las erradas; 

e) organizar as "fichas de eficiência" juntamente 
com a direção da emprêsa; 

d) procurar resolver todos os assuntos referentes aos 
empregados da emprêsa em conciliação com a direção da 
mesma; 

e) requerer, impugnar, perante a Justiça do Traba-
lho, contra as medidas que venham burlar ou fraudar os 
dispositivos desta lei. 

A lei deve definir as atribuições do Conselho de Emprêsa para 
evitar chicanas, dissídios entre os empregadores e empregados. 
Isto pôsto, julgamos preenchidas as atribuições dêsse organismo, 
que é nôvo, em nosso direito do trabalho. Confiamos na sua efi-
ciência, como fôrça de direção, esclarecimento, compreensão e 
harmonia. Um elemento nôvo que impedirá o arbítrio e sujeitará 
os fatos aos imperativos da lei. 
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Ao art. 24 apresentamos uma emenda supressiva: 
Art. 24 - Suprima-se o último trecho: "No segundo 

caso a participação será paga de uma só vez." 
A razão desta supressão advém da modificação constante das 

emendas anteriormente examinaàas. 
Ao art. 26, parágrafo único, também achamos conveniente 

a seguinte redação: 
Art. 26, parágrafo único - Quando houver diminui-

ção no valor da participação, a emprêsa descontará as 
quantias pagas a mais na distribuição do exercício se-
guinte. 

Conhecemos o estado de precariedade em que vivem os nossos 
trabalhadores, sempre em deficit, frente ao constante aumento 
do custo de vida. Infelizmente os salários não aumentam em fun-
ção do custo das utilidades como deveria ser. Os aumentos de 
salários se processam em ritmo d(;: câmara lenta e quando chegam 
vêm com anos de atraso. Não seri9. justo que, provocados por erros 
da direção da emprêsa, quando da distribuição das cotas, venham 
os empregados a sofrer descontos em seus salários já minguados. 
A nossa emenda creio assim bem justificada. 

Art. 29 - Exclua-se: "inclusive os depósitos referidos 
no § 1.º do art. 18". 

Esta emenda se justifica pela supressão do art. 18, proposta 
anteriormente. 

Aonde couber apresentamos as seguintes emendas: 

Art. - As emprêsas que, anteriormente a esta lei, 
adotavam a participação contratual nos lucros aos seus 
empregados não poderão distribuir menos do que já faziam 
voluntàriamente; no caso de exceder ao limite mínimo 
fixado por esta lei, o excesso será distribuído de acôrdo 
com o critério de eficiência adotado por esta lei. 

Art. - Considera-se emprêsa em regime de expansão 
quem haja contraído obrigações para reforma de maqui-
nismos, ampliações dos mesmos, aquisição de novas ins-
talações, compras de máquinas agrícolas e de transporte, 
desde que assegurem produção econômica. 
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Quanto ao primeiro artigo, fomos buscar em Direito do Tra-
balho do Professor ORLANDO GOMES essa sugestão. Tão justa nos 
pareceu que a adotamos imediatamente. Trata-se de participação 
contratual, já consagrada nos dispositivos da Consolidação do 
Trabalho. Porém, como garantia para as partes, porque não seria 
de direito atribuir à emprêsa duas participações: uma por fôrça 
desta lei e a outra decorrente de uma participação contratual. 
Estabelecidas as hipóteses e defini.das as obrigações, asseguramos 
assim tranqüilidade às partes, na defesa dos seus direitos. 

A respeito do último artigo, como se vê, trata-se de uma emen-
da interpretativa, que se justifica por si mesma. 

Esperamos, assim, ter contribuído para melhorar o projeto, 
sôbre participação dos empregados nos lucros da emprêsa, com as 
emendas acima justificadas. Outra seria a nossa posição como 
socialistas, se não fôssem os imperativos constitucionais, que nos 
impedem de formular dispositivcs mais de acôrdo com o nosso 
pensamento político. Todavia procuramos assegurar aos traba-
lhadores o máximo de garantias e vantagens em projeto que será 
aprovado por uma maioria maciçamente conservadora. No sistema 
capitalista, em que todos vivemos, o papel dos socialistas como 
vanguarda das transformações econômicas e sociais, conquistadas 
democràticamente, será sempre difícil e passível de críticas. Mesmo 
assim, estamos convencidos dessas dificuldades e vamos pugnando 
pela melhoria geral das condições efetivas do povo. 

Sala Rêgo Barros, em 24 de 2.gôsto de 1951. - Orlando Dantas. 

COMISSAO DE ECONOMIA 
PARECER DO DEPUTADO DANIEL FARACO AO PROJETO 1 039-48 
Vem a esta Comissão, em regime de urgência e com o prazo 

de três dias a contar de 7 de dezembro corrente, para a elaboração, 
discussão e votação do respectivo parecer, o Projeto n.º 1 039-48, 
que dispõe sôbre a participação do trabalhador nos lucros da 
emprêsa. 

A proposição em causa, de autoria da Comissão de Legislação 
Social na passada legislatura, constitui um substitutivo global a 
quatro projetos que, sôbre a matéria, foram apresentados naquele 
período do Congresso. 

Com sua discussão reaberta por fôrça de disposições regimen-
tais, ao iniciar-se a presente legislatura, foi o projeto enviado à atual 
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Comissão de Legislação Social, que, após demorados estudos, ela-
borou nôvo substitutivo, havendo sido o respectivo parecer firmado 
em data de 16 de novembro de 1951. 

O problema que se apresenta agora, a esta Comissão de Eco-
nomia, é o de estudar em três dias matéria a que a douta Comissão 
de Legislação Social se viu obrigada a dedicar mais de meio ano. 
Evidentemente, o simples fato de haver êsse operoso órgão técnico 
considerado necessário empregar tal prazo no exame do projeto, 
de per si afasta qualquer ilusão de que nos seja possível, nesta 
Comissão de Economia, opinar em 72 horas. É a própria Comissão 
de Legislação Social, aliás, quem chama a atenção para as difi-
culdades da tarefa, em seu parecer final, vazado nos seguintes 
têrmos: 

"A Comissão de Legislação Social, após estudos dos 
Projetos n.os 1 039-48 e 144-51, resolve apresentar à consi-
deração do plenário desta colenda Câmara o projeto subs-
titutivo infra-expresso, fruto do seu trabalho, aguardando, 
em face da complexidade da matéria, os doutos suple-
mentos dos Senhores Deputados, julgando assim haver 
bem regulamentado o disposto no inciso IV do art. 157 
da Constituição." 

Logo, se alguma coisa de útil pode fazer esta Comissão de 
Economia, nos três dias em que a enclausurou a urgência conce-
dida ao projeto, só pode limitar-se à formulação de alguns princí-
pios fundamentais e ao estudo dos pontos mais importantes cfos 
substitutivos citados. E a situação em que ficou colocada a Comissão 
de Economia é tanto mais lamentável, quanto é certo ser o aspecto 
econômico, até agora, o menos esclarecido nesta matéria e aquêle 
no qual precisamente se situam as fontes mais abundantes das 
perplexidades que o projeto suscita. 

Participação - Experiência histórica 

A guisa de introdução, seja-me lícito reproduzir aqui parte da 
justificação do projeto que, em 22 de março de 1947, apresentei à 
Câmara dos Deputados, regulando o art. 157, n.º IV, da Constitui-
ção Federal: 

"A regulamentação do dispositivo constitucional que 
estabelece a participação nos lucros é tarefa da mais alta 
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relevância, confiada ao patriotismo e à sabedoria do 
Congresso Nacional. 

Vai realizar a Nação, incontestàvelmente, uma expe-
riência que há de ficar histórica, ao tentar traduzir em 
prática princípios de elevada inspiração, qual o de con.. 
siderar patrões e operários não já como membros de clas-
ses inimigas e irremediàvelmente dissociadas, mas como 
elementos integrantes de emprêsas e participantes do seu 
destino. 

Temerário seria desconhecer as grandes dificuldades 
que se opõem ao ideal, de origem genuinamente cristã, 
no qual se apoiou o texto de nossa Lei Magna. Faz-se 
preciso superar defeitos que séculos de desentendimentos 
e incompreensões sedimentaram na mentalidade dos que, 
colaborando juntos no processo de produção, se habitua-
ram a uma desarmonia aparentemente irremediável na 
distribuição dos benefícios e das responsabilidades da pro-
dução social. 

A experiência que a Nação se apresta a realizar en-
volve riscos. Seria insensatez negá-lo. 

Mal elaborada ou mal aplicada, a lei de participação 
nos lucros pode contribuir para desorganizar a produção, 
criando novas fontes de atritos entre empregados e em-
pregadores. Pode ainda, alterando radicalmente a remu-
neração de certas formas de trabalho, introduzir na dis-
tribuição da mão-de-obra graves desajustamentos. Pode, 
também, se não forem observadas normas de eqüidade 
difíceis de estabelecer, gerar desgostos entre os próprios 
beneficiários, com repercussões desastrosas para o inteiro 
sistema. 

Cumpre, portanto, ao legislador caminhar com pru-
dência no terreno a dei;bravar, o que não exclui, entre-
tanto, que o faça com energia e coragem. Há que ultra-
passar ceticismos, vencer comodismos, neutralizar ganân-
cias de tôda ordem, e sómente uma ação vigorosa tem 
possibilidade de êxito em meio a tantos obstáculos. 

A regulamentação do art. 157, n.º IV, da Carta de 
Setembro não pode e não deve, evidentemente, ser obra 
de restrito número de pessoas. Impõe-se, pelo contrário, 
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a colaboração do maior número possível para que a lei 
atenda a tôdas as facêtas da realidade, aproveitando su 
gestões de elementos representativos dos mais variados 
setores. 

Foram apresentados à Câmara, no decorrer da última 
sessão legislativa, dois projetos de autoria dos nobres 
Deputados Srs. Berto Condé e Segadas Viana. A colabo-
ração a prestar, portanto, poderia cingir-se a emendas 
que seriam apresentadas nas oportunidades regimentais. 

Todo projeto dessa natureza, entretanto, obedece a 
uma ordem de idéias que, por assim dizer, se expendem 
em círculos concêntricos em tôrno da idéia central con-
sagrada na Constituição. Quanto mais próximo da idéia 
central se situarem as divergências de opinião, tanto mais 
difícil será conciliá-las através de emendas aos projetos 
originais. Parece certo que numerosos outros projetos sur-
girão, seguindo ordens c;e idéias diversas, mais ou menos 
distanciadas das que presidiram à elaboração dos pro-
jetos existentes. 

Cumprirá à Comissão de Legislação Social submeter 
tais projetos a um debate preliminar, procurando possíveis 
fórmulas de conciliação. Êsse debate envolverá, por con-
seguinte, idéias básicas pelas quais se orientará a lei e 
somente em estágio ulterior virão à baila pormenores 
ajustáveis por meio de emendas. 

:íl:stes os motivos pelos quais se preferiu apresentar 
um nôvo projeto, visando oferecer elementos para essa 
discussão preliminar. 

O projeto é dominado pela preocupação de estabele-
cer, entre empregados e empregadores, no que diz respeito 
ao êxito do empreendimento produtivo no qual colaboram, 
uma relação de solidariedade tão estreita quanto possível. 
É convicção de seu autor - defendida nos debates da As-
sembléia Constituinte - que o regime do salário já pre-
encheu sua função histórica, e sua substituição gradativa, 
pelo regime da sociedade entre todos quantos cooperam 
na emprêsa, se impõe como exigência da própria natureza 
do homem e da economia. :íl:sse regime traz como conse-
qüência a participação não apenas nos lucros, mas ainda 
na gestão e na propriedade da emprêsa. 
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Por outro lado, seria insensato desconhecer que uma 
modificação na estrutura do contrato de trabalho não se 
pode processar de uma hora para outra. Faz-se mister 
aguardar que a evolução se opere naturalmente, auxi-
liando-a e mesmo orientando-a, mas evitando comprome-
ter-lhe o êxito pela impaciência. Dentro dêsse ponto de 
vista, o projeto deliberadamente se cingiu ao que é com-
patível com as circunstâncias atuais. 

Evitou, ainda, apresentar a participação como um 
auxílio prestado ao oi:;erário, a pretexto de remediar 
situações de miséria. A participação nos lucros não se 
situa no terreno da assi8tência e sim no da justiça. Ela 
deve trazer, como corolário lógico, uma maior consciência 
das responsabilidades do trabalhador no empreendimento 
em que colabora. 

Esta a razão de dispositivos como o do art. 6.º do 
projeto, prevendo a capitalização da parte dos lucros exce-
dentes a determinado limite, e o do art. 5.º, parágrafo 
único, estabelecendo descontos por faltas ao serviço." 

De março de 1947 até hoje, ctecorreram quase cinco anos, du-
rante os quais o debate que, dentro e fora do Congresso, se travou 
em tôrno das várias tentativas de regulamentação do art. 157, 
n.º IV, da Constituição Federal, desvendou muitas facêtas inespe-
radas e notadamente pôs à mostra muitos defeitos e insuficiências 
nas soluções propostas. 

Longe de ter sido perdido, como certos observadores superfi-
ciais e por isso mesmo impacientes proclamam, todo êsse tempo 
foi utilizado para a indispensável decantação das idéias nem sempre 
claras contidas nas fórmulas sugeridas e nas objeções contra as 
mesmas levantadas. 

Dizer-se que, cinco anos depois de promulgada a Constituição, 
a participação nos lucros não foi ainda regulamentada é enunciar 
uma verdade, como o é, por exemplo, afirmar que ainda não se 
conseguiu utilizar a energia nuclear para as viagens aéreas. Mas 
concluir daí que o Congresso merece censura por isso e exigir que 
legisle imediatamente sôbre a matéria equivale, mutatis mutandis, 
a repreender os físicos' por não ha.verem construído ainda motores 
atômicos para os DC-3 e marcar-lhes prazo para que os construam. 



- 165 -

A êsses críticos apressados se poderia recomendar que racioci-
nassem com a prudência de quem devesse viajar no primeiro avião 
impulsionado por semelhante motor, pois passageiros somos todos 
do mesmo barco que as novas idéias em matéria de organização 
social impelem para a frente, m&s nem sempre em rumo seguro. 

Conceito de participação 

Na verdade, a esta altura do debate, em nosso país a parti-
cipação nos lucros pode ser aceita sob dois conceitos nitidamente 
distintos. 

Pode-se ver nessa participaçfio apenas um meio de aumentar 
a remuneração dos empregados. A participação aí pràticamente 
se confunde com um aumento de paga e nada mais representa do 
que um sôbre-salário, no gênero dos abonos de Natal. 

Ou pode-se encarar o nôvo instituto constitucional como uma 
· modificação na estrutura do contrato de trabalho pela qual, ultra-

passando a forma de locação de serviços que êsse contrato hoje 
reveste, se chega à forma societária que é reclamada, nas atuais 
condições do mundo, pela própria natureza do homem e da eco-
nomia. 

O conceito de sôbre-salário, v meu ver, é o que está implícito 
na atitude impaciente dos que pretendem apresentar a participação 
como mais um grande benefício concedido ao operariado sofredor 
à custa da superabundância dos patrões desalmados. E:sse conceito 
conduz, na prática, sobretudo da parte dos empregados, à indaga-
ção de quanto vai render essa modalidade de aumento, para 
compará-la com as modalidades tradicionais. 

Implícito, também, está o mesmo conceito nas preocupações 
dos que defendem a participação indireta e consideram imprati-
cável a forma direta. Não lhes ocorre que a participação possa ser 
outra coisa além de um aumento e mostram-se inquietos, quer com 
a possível desilusão do empregado em face de aumentos irrisórios, 
quer com a má aplicação que individualmente possa dar ao acrés-
cimo recebido. Propõem, então, que, ao invés de entregar o sôbre-
·salário a cada empregado, se dê uma gerência coletiva à aplicação 
de parte dos lucros das emprêsas em benefício dos empregados. 

Em tais circunstâncias, a participação nos lucros nada mais 
representa do que um nome nôvo para a assistência mais ou menos 
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paternalista concedida aos empregados, mediante a utilização de 
um sôbre-impôsto de renda. E a Constituição teria desnecessària-
mente incluído uma disposição solene que, na prática, se traduziria 
por algo semelhante ao Serviço Social Rural recentemente apro-
vado pela Câmara em primeira discussão. 

Participação e sociedade 

Ora, não é nem poderia ser êste o conceito da participação 
nos lucros ordenada pela Constituição Federal. 

A Carta de Setembro, ao incluir em seu texto o princípio con-
tido no art. 157, n.º IV, acolheu e consagrou o anseio secular de 
unir empregados e empregadores, por laços de solidariedade da 
mesma natureza dos interêsses que hoje nos separam. O objetivo 
dêsse anseio é o de superar o que há de destruidor e anti-social na 
luta entre classes horizontais, reforçando os elos que devem, na 
mesma emprêsa, manter unidos todos quantos têm um bem comum 
a defender em proveito não apenas de seus próprios interêsses, 
mas ainda no interêsse da comunidade. 

Neste quadro é que se insere a participação nos lucros, não 
como algo de independente e de suficiente a si mesmo, mas como 
etapa de uma evolução que vai mais longe e mais fundo e leva 
patrões e operários a condividirem, não só os lucros, mas a gestão 
e a propriedade da emprêsa. 

Sei, por experiência própria, que esta linguagem provoca, em 
muitos setores, ou indiferença ou desconfiança. Suportei-as a am-
bas, no Parlamento e na Imprensa, ao defender estas idéias que 
não são minhas, mas constituem hoje patrimônio comum, legado 
por pioneiros que aguardam ainda seus historiadores e enriquecido 
pela contribuição de mais de um século de tentativas para dar 
ao ideal participacionista sólida base teórica e amplo apoiamento 
prático. 

Mas é preciso reagir contra êsse modo generalizado de encarar 
uma causa que, num assomo generoso e para honra do nosso País, 
os constituintes de 1946 abraçaram em nome do Brasil. É neces-
sário ultrapassar o quadro estreito de luta de classes, para abrir 
novos caminhos no rumo certo da associação dos elementos hu-
manos da emprêsa. 

A limitação de tempo criada pelo regime de urgência impõe 
limitar, igualmente, a explanação nesta apaixonante matéria. Para 
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apoiar, entretanto, em alicerces firmes o conceito de participação 
nos lucros como de modificação da estrutura do contrato de tra-
balho, por uma evolução no sentido do contrato de sociedade, 
basta citar aqui duas declarações. 

A primeira é de PIO XI, na encíclica Quadragesimo Anno, num 
trecho que, infelizmente, pouco tem sido lembrado e menos ainda 
analisado na discussão desta matéria, apesar das freqüentes men-
ções feitas ao nome e à encíclica do grande Pontífice. 

Doutrinando sôbre o que se deve entender por "justo salário", 
Pm XI condena "os que dizem ser de sua natureza injusto o con-
trato de trabalho" e defende a memória de LEÃO XIII contra os 
que o acusaram de haver sustentado semelhante tese. Mas, logo 
depois, acrescenta: 

"Julgamos, contudo, que nas presentes condições so-
ciais é preferível, onde se possa, mitigar os contratos de 
trabalho, combinando-os com os de sociedade, como já co-
meçou a fazer-se de diversos modos, coin não pequena 
vantagem dos operários e dos patrões. Dêste modo, operá-
rios e oficiais são considerados sócios no domínio ou na 
gerência ou compartilham os lucros." (ln "Documentos 
Pontifícios" - Editôra vozes - Q. Anno, n.º 65.) 

Na sóbria linguagem da Igreja, o problema está aí colocado em 
seus verdadeiros têrmos. Participação nos lucros, na gestão e na 
propriedade da emprêsa são aspectos diversos - ou, se quiserem, 
etapas diferentes - da mesma idéia básica de dar ao contrato 
de trabalho forma societária, ultrapassando a forma da locação 
de serviços, que, embora não seja injusta em si, é inadequada 
às atuais condições de vida econômica e social. É o que desenvol-
vidamente sustenta Monsenhor FULTON SHEEN, em belas páginas de 
seu livro O Problema da Liberdade, páginas cuja transcrição nos 
anais da Assembléia Nacional Constituinte solicitei e obtive. 

A segunda declaração que desejo mencionar aqui é a do Council 
of Profit Sharing Industries, a pujante associação das emprêsas 
americanas que adotam o sistema de participação nos lucros. A 
bandeira do Council é a sua declaration of principles, integrada 
por oito princípios fundamentais, entre êles o de n.º 7, que diz: 

"The Council holds of paramount importance the true spirit 
of partnership which sound profit sharing engenders. The only 
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solution to industrial strife is the spreading of this spirit. The 
Council is convinced, through the experience of its members, that 
this approach will be reciprocated by a large body of labor." 

Não é demais acrescentar que o mesmo Council, numa expo-
sição oficial de sua doutrina, lembra ter sido a participação nos 
lucros preconizada e praticada já em 1794, por ALBERT GALLATIN, 
Secretário do Tesouro de Jefferson e Madison, em suas indústrias 
de vidro em New Geneve, Pa., sob o fundamento de que "o princípio 
sôbre o qual esta Nação foi assentada não se devia restringir aos 
processos políticos, mas aplicar-se às operações industriais". 

O conceito da participação nos lucros, como integrante de 
uma modificação na estrutura do contrato de trabalho, pela evo-
lução de sua forma atual no sentido do contrato de sociedade, é 
de fundamental importância em tôda esta matéria. 

Atentará o legislador brasileiro para as tremendas conseqüên-
cias que terá, para a sorte do magnífico ideal inspirador da Cons-
tituição de 1946, basear a regulamentação do n.º IV do art. 157 
num conceito errôneo da natureza e das finalidades da partici-
pação nos lucros? 

Esperamos que sim. Do contrário, o legislador terá ficado 
aquém da sua missão e não corresponderá ao grande papel que o 
constituinte de 1946 lhe confiou. 

Exame dos substitutivos 

Expostos, assim, como era indispensável fazer e com as im-
perfeições acrescidas pela premência do tempo, os princípios fun-
damentais que regem a matéria, cumpre examinar agora corno a 
êles se adaptam os dois substitutivos da antiga e da atual Comissão 
de Legislação Social. 

Num exame rápido, como o impõem as circunstâncias, parece-
-me acertado limitar o estudo aos dois pontos que serão sempre 
os capitais em qualquer regulamentação do dispositivo constitu-
cional em causa, ou seja: 

1.0 - a fixação da parcela de lucro que deve ser atribuída aos 
trabalhadores; 

2.º - a distribuição dessa parcela entre os trabalhadores. 
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Percentagem fixa ou variável 

Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, o pro-
blema de fixar a parcela de lucro que deve ser atribuída aos traba-
lhadores não se cinge a escolher determinada percentagem, depois 
de resolver se e quais deduções devem ser feitas a título de juros 
do capital. Muito ao revés, nenhuma percentagem fixa - seja 
de 10%, seja de 50% - desde que aplicada a emprêsas de diversa 
composição, em têrmos de capital e trabalho - consegue satisfazer 
os mais comezinhos requisitos de eqüidade e muito menos enqua-
drar-se na forma societária do contrato de trabalho. 

É que a participação do trabalhador no lucro da emprêsa, 
seja qual fôr o conceito de participação que se adote, encontra 
seu fundamento no fato de êsse lucro resultar não apenas de in-
fluência do capital, mas ainda de atuação do trabalho. 

Tomemos, por exemplo, duas emprêsas, ambas com o capital 
de Cr$ 1000 000. Mas a emprêsa "A" é uma firma exportadora 
com apenas 10 empregados em seu escritório; ao passo que a em-
prêsa "B" se dedica à indústria de transformação e emprega 
100 operários. Admitamos, ainda, que tanto os empregados da 
firma "A" como os da firma "B" :recebam o mesmo salário indivi-
dual e que ambas as emprêsas, no ano considerado, registrem o 
mesmo lucro. 

Em tais condições, é evidente que, na emprêsa "B", com 
100 operários, há dez vêzes mais trabalho do que na emprêsa "A" 
com apenas 10. Será lógico e justo desprezar esta circunstância 
e distribuir ao conjunto de 10 empregados de "A" a mesma per-
centagem de lucro distribuída ao bloco de 100 operários de "B"? 

Emprêsas há, notadamente a de certos ramos comerciais, em 
que, para um capital de grande vulto, é relativamente muito pe-
queno o número de empregados. Em tais emprêsas, o lucro é sobre-
tudo função do capital em giro e da iniciativa dos empresários, 
limitando-se os empregados a pouco mais do que registrar o mo-
vimento. 

Por outro lado, e de modo especial na indústria, há emprêsas 
com quadro de pessoal muito numeroso em relação ao capital e 
cujo lucro é em grau bem maior função do esfôrço pessoal na 
criação de utilidades. Ora, uma vez que se adotasse uma percen-
tagem fixa - como fazem os dois substitutivos da antiga e da 
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atual Comissão de Legislação Social - para o cálculo da parte 
do lucro a distribuir, criar-se-ia um gritante privilégio em favor 
do primeiro grupo e uma odiosa discriminação contra o segundo. 
A participação perderia, assim, o seu conteúdo lógico e, ao in-
vés de ser um largo passo no sentido da solidariedade, se transfor-
maria em fonte de injustiças e desapontamentos. 

Somente uma fórmula em que a percentagem de lucro a dis-
tribuir varie de acôrdo com o maior ou menor vulto do concurso 
prestado pelo capital e pelo trabalho na vida da emprêsa, permite 
superar êsse obstáculo à boa regulamentação do dispositivo consti-
tucional. Essa percentagem variável constituiu, aliás, a idéia básica 
do projeto por mim apresentado em 1947, idéia que, adaptando-a 
ao substitutivo oferecido em 1949 pela antiga Comissão de Legis-
lação Social, traduzi na seguinte emenda (Diário do Congresso 
Nacional de 10-8-49, pág. 6 985): 

"Dos lucros líquidos apurados na forma dêste artigo, 
a emprêsa destinará à distribuição entre seus empregados 
parcela não inferior a uma fração cujo numerador será 
o total dos salários pagos durante o ano e a êle referentes 
e cujo denominador será o capital definido no art. 5.º" 

Um breve raciocínio justificará a fórmula proposta. 
Como é geralmente aceito, o salário constitui a remuneração 

específica do trabalho e do empregado. Da mesma forma o juro 
é considerado a remuneração específica do capital. 

Ora, o lucro líquido apurado em balanço e tributado pelo im-
pôsto de renda pressupõe já a remuneração específica do trabalho, 
de vez que consiste no lucro bruto deduzidas as despesas do exer-
cício, inclusive os salários devidos. Dêsse lucro líquido, de acôrdo 
com a fórmula do substitutivo da antiga Comissão de Legislação 
Social, deverão ser deduzidos ainaa os juros sôbre o capital efeti-
vamente invertido na emprêsa. Obtém-se, desta forma, um saldo 
que supõe remunerados, especificamente, o trabalho pelo salário e 
o capital pelo juro. 

Como dividir, agora, êsse saldo, de maneira a evitar os de-
feitos já apontados da percentagem fixa? Parece razoável atribuí-lo 
parte à emprêsa e parte aos empregados, na Proporção em que para ' 
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o empreendimento concorrerem, respectivamente, o capital e o 
trabalho. Impõe-se, em conseqüência, encontrar um meio de com-
parar o capital e o trabalho atuantes na emprêsa. 

O vulto do capital invertido tem como medida o valor acusado 
pela contabilidade para a verba "capital" e certas espécies de re-
servas. Como medir porém o volume do trabalho aplicado no 
mesmo processo de produção? O índice mais satisfatório de que 
dispomos é o montante dos salários pagos durante o exercício, 
pois êsse montante será proporcjonal à quantidade de trabalho 
aplicada (medida pelo número de homens-dias) e à qualidade dêsse 
mesmo trabalho (medida pelo salário-dia individual). Dêsse modo, 
parece lógico tomar a relação entre o montante dos salários pagos 
durante o ano e o montante do capital e reservas como base de 
distribuição. 

Qbtém-se, assim, uma distribuição de lucros que se ajustará 
sempre ao concurso maior ou menor, prestado pelo trabalho e pelo 
capital, na realização das finalidades do empreendimento, como 
parece lógico e justo. 

Sàmente a aplicação da fórmula aos casos concretos poderia 
demonstrar até que ponto conduz ela a resultados aceitáveis. Os 
estudos que fiz pessoalmente, em 1949, com base em dados abran-
gendo várias dezenas de emprêsas, de diversos ramos e localizadas 
em vários pontos do País, dados obtidos junto ao Departamento 
de Indústria e Comércio do Ministério do Trabalho, mostraram 
que, em média, tais resultados eram razoáveis, como se vê do Diário 
do Congresso Nacional de 10-8-49, pág. 6 985. 

Far-se-ia necessária uma investigação mais minuciosa, abran-
gendo número muito maior de casos reais, para lançar plena luz 
sôbre o assunto e esclarecer se a fórmula poderia ser adotada tal 
como foi construída ou se conviria modificá-la mediante a intro-
dução de coeficientes retificadores. 

Não será nos três escassos dias concedidos à Comissão de Eco-
nomia que tal investigação poderá ser feita. Seja como fôr, porém, 
tais e tantos são os inconvenientes da percentagem fixa, como a es-
tabelecem os substitutivos da Comissão de Legislação Social, que 
não vacilo em propor a aprovação da emenda à qual me venho re-
ferindo, acrescentando-lhe, por precaução, dois parágrafos, para 
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fixar limites máximo e mínimo à parcela de lucros a distribuir, ou 
seja: 

§ l.º Sempre que a participação, calculada de 
acôrdo com êste artigo, exceder a 40 % dos lucros líquidos, 
poderá a emprêsa limitar a essa percentagem a parcela 
dos lucros destinados à distribuição. 

§ 2.0 Sempre que inferior a 1/6 do total dos salá-
rios pagos durante o ano e a êle referentes, a parcela a 
que se refere êste artigo será majorada até atingir essa 
fração, sendo lícito à emprêsa limitar a majoração a 30% 
dos lucros líquidos. 

Planos rígidos ou planos flexíveis 

O segundo ponto de importância capital, em qualquer regu-
lamentação do art. 157, n.0 IV, da Constituição, é o que se refere 
à distribuição, entre os trabalhadores, do montante do lucro aos 
mesmos destinado a título de participação. 

Ambos os substitutivos, da antiga e da atual Comissão de 
Legislação Social, adotam planos rígidos, sem admitir margem al-
guma de elasticidade. 

Ora, de emprêsa para emprésa variam as circunstâncias e 
não parece acertado amarrá-las a tôdas a um único plano de dis-
tribuição. 

Em 1948, o Council of Profit Sharing Industries, ao qual já 
fiz referência, publicou um volumoso inquérito condensando a 
experiência de centenas de emprêsas que adotaram, de uma ou de 
outra forma, a participação de seus empregados nos lucros apu-
rados. Pois bem: nada menos de 84 planos típicos são ali exami-
nados, compreendendo desde pequenas firmas com menos de dez 
empregados, como a Construction Survey Cooperative, de New 
York, até gigantescas organizações, como a Sears Roebuck and 
Company, com 107 000 operários. 

No Brasil, evidentemente, o próprio enunciado do dispositivo 
constitucional pertinente à matéria impõe uma rapidez maior nos 
planos de distribuição. Apesar de tudo, porém, deve-se procurar 
reduzir, quanto possível, essa rapidez, oferecendo a cada emprêsa 
o ensejo de, dentro de certos limites, organizar o seu próprio plano, 
contando mesmo com a colaboração dos seus empregados para 
delineá-lo. 
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Dessa forma, evitar-se-á a padronização excessiva, capaz de 
sufocar a evolução natural do instituto criado pela Constituição 
de 1946. 

Foi o que me levou, em 1949, a propor a adoção das seguintes 
emendas (D.C.N. de 10-8-49, pág. 6 985), propostas que aqui renovo: 

Art. - Para o cumprimento desta lei, serão observa-
dos planos de participação organizados pelas emprêsas, 
respeitado o disposto no art. 4.º 

Art. - Cada plano deverá prever a distribuição dos 
lucros entre os empregados, na proporção do salário indi-
vidual, inclusive a remuneração de horas extraordinárias, 
percebido durante o ano, desprezadas as parcelas inferiores 
a Cr$ 50,00 e arredondadas para a centena seguinte as 
de valor igual ou superior e até Cr$ 99,90. 

Art. - É facultado tomar em consideração, além do 
salário, o tempo do serviço, a assiduidade e a eficiência 
do empregado, mediante a determinação de coeficientes 
que afetem o salário :ndividual mencionado no artigo 
anterior. 

§ l.º O coeficiente que resultar da consideração 
do tempo de serviço deverá: 

a) ser proporcional ao número de anos completos 
de efetivo exercício do empregado na emprêsa; 

b) elevar, no máximo, de 50 % o salário a que se 
refere o artigo anterior, para fins de cálculo da cota indi-
vidual na parcela de lucros a distribuir. 

§ 2.0 O coeficiente que resultar de consideração 
da assiduidade deverá: 

a) ser inversamente proporcional ao número de au-
sências registradas durante o ano até o máximo de dez; 

b) elevar, no máximo, de 20%, o salário a que se 
refere o artigo anterior, para fins de cálculo de cota indi-
vidual na parcela de lucros a distribuir. 

§ 3.0 O coeficiente que resultar da consideração 
da eficiência do empregado será fixado livremente pelo 
empregador, não podendo, entretanto, elevar de mais de 
30% o salário a que se refere o artigo anterior, para fins 
de cálculo da cota individual na parcela de lucros a dis-
tribuir. 
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Cumpre acentuar aqui que, precisamente na questão dos pla· 
nos de distribuição, introduziu a atual Comissão de Legislação 
Social as mais extensas modificações no substitutivo da antiga 
Comissão. 

Acertada me parece a exclusão dos "encargos de família'', 
dentre os elementos que podem influir na distribuição individual 
da parte dos lucros destinados aos trabalhadores. Com efeito, a 
participação nos lucros não é medida assistencial, mas prestação 
que se reconhece devida ao trabalhador, pelo concurso trazido à 
realização do empreendimento do qual resultou o lucro apurado. 
Seria ilógico e injusto dar, dêsses lucros, a uns mais que a outros, 
atendendo a circunstâncias estranhas ao papel desempenhado pelo 
individuo para atingir os objetivos da emprêsa. Além disso, seria 
perigoso o precedente. Nesse andar, surgiriam, invocando título 
semelhante, reclamos a cotas suplementares por doença, aciden-
te, etc. A familia tem direito a proteção especial, não há dúvida. 
Mas esta deve ser dispensada de modo adequado, instituindo-se 
por exemplo, se e quando fôr julgado oportuno, as caixas de abono 
familiar. 

Não me parece justificar-se, porém, a exclusão feita, no segundo 
substitutivo, da assiduidade e da eficiência como elementos deter-
minantes da cota individual da participação nos lucros. A falta 
de assiduidade, embora ressarcida diretamente pelo desconto do 
salário relativo às ausências, truz, sobretudo em certos tipos de 
empreendimento, prejuízos que decorrem da desorganização cau-
sada ao conjunto produtor. Assim, por exemplo, a falta de um 
operário encarregado de acionar determinada máquina, não só 
acarreta a diminuição resultante da paralisação dêsse mecanismo, 
mas ainda prejudica a produtividade de outros trabalhadores in-
cumbidos de operações relacionadas com êsse mecanismo. Lógico 
é, pois, que o trabalhador assíduo, cuja cooperação foi plena, receba 
mais que o faltoso, cujas ausências comprometeram a produtividade 
da equipe. 

No que diz respeito à eficiência, justo é considerá-la elemento 
distinto dos demais, e com valor próprio, para permitir seja retri-
buída a dedicação ao trabalho, que não pode ser medida apenas 
pelo salário e pela assiduidade. Há que atender, com efeito, a 
nuanças por vêzes muito acentuadas no modo de trabalhar e que 
influem consideràvelmente sôbre o resultado do empreendimento. 
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Errônea me parece, também, a supressão, no segundo subs-
titutivo, do art. 17 do primeiro, que mandava depositar na própria 
emprêsa ou, se a esta não conviesse, em instituição bancária de 
reconhecida idoneidade, a parcela da cota individual de participa-
ção nos lucros que excedesse à metade do salário percebido du-
rante o ano. 

O mencionado artigo, como declarou em seu minucioso parecer 
o brilhante Relator da antiga Comissão de Legislação Social, Depu-
tado Paulo Sarasate, resultou do aproveitamento de norma que 
sugeri no art. 6.0 do meu projeto de 1947. Transcrevo aqui as pala-
vras com que justifiquei, no Projeto n.º 5-47, o mencionado artigo: 

"O princípio de responsabilidade encontra outra apli-
cação nas disposições dêste artigo. 

Objeta-se, com efeito, contra a participação dos em-
pregados nos lucros que ela impede a inversão dêste sob 
a forma de capital no processo produtivo. 

O artigo prevê a capitalização da parte da cota de 
lucros que exceder a dois meses de salário. Tal excesso 
integrará um fundo especial, sendo previstas as hipóteses 
em que se admitem retiradas, destacando-se a da aplicação 
em cotas de capital com as quais venha o empregado a 
participar da emprêsa. 

A co-propriedade de empregados e empregadores em 
relação à emprêsas é, aliás, o ideal a que se deve tender, 
como o único capaz de democratizar realmente a vida 
econômica." 

i:ste o parecer que com grande esfôrço, em face do escasso 
prazo fixado pela urgência, posso oferecer à Comissão de Economia. 

Deve esta, agora, opinar preliminarmente sôbre os dois subs-
titutivos: o da antiga Comissão de Legislação Social - que cons-
titui o Projeto n.º 1 039-48 - e o da atual Comissão de Legislação 
Social. 

O segundo substitutivo segue, em linhas gerais, a sistemática 
do primeiro e, data venia, entendo teria agido com mais sentido 
prático a atual Comissão de Legislação Social se, ao invés de 
um substitutivo global, lhe tivesse oferecido emendas. Com efeito, 
cria-se agora para o plenário a contingência de escolher um entre 
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os dois substitutivos em lugar de lhe ser facultado pronunciar-se 
sôbre cada uma das modificações sugeridas pela nobre Comissão 
de Legislação Social com referência ao primeiro substitutivo. 

Em face do exposto, proponho que a Comissão de Economia 
aceite o Projeto n.º 1 039 - que é, como frisei, o substitutivo ofe-
recido pela antiga Comissão de Legislação Social a quatro projetos 
apresentados em 1946 e 1947 - com as emendas que sugeri no 
corpo do presente parecer. 

Por último, parece-me oportuno acentuar que, achando-se o 
projeto em primeira discussão, é de esperar que, na segunda, seja 
possível submetê-lo a melhor estudo, para escoimá-lo de lacunas 
e imprecisões. 

Tenho a impressão, aliás, de que melhor serviço seria prestado 
à causa da participação nos lucros, se, ao invés de uma votação 
atropelada, os líderes da Câmara promovessem um entendimento 
entre as Comissões incumbidas do estudo da matéria, para que 
se chegasse a um denominador comum, isento quanto possível 
de controvérsia, ou, pelo menos, Re fixassem quais os pontos básicos 
de eventuais divergências, para melhor orientar a deliberação do 
plenário. 

Não será na lufa-lufa das urgências de fim de sessão legisla-
tiva que, em matéria de tal complexidade, se ofereçam boas pers-
pectivas de acertar. 

É a sugestão que aqui deixo, depois de haver, como me cum-
pria, opinado no prazo regimental sôbre o projeto. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1951. - Daniel Faraco, 
Relator. 

PARECER DA COMISSÃO 

A Comissão de Economia, tendo em vista o parecer do Relator, 
opina favoràvelmente, em princípio, ao Projeto n.0 1039-48, com 
as seguintes emendas: 

Ao art. 4.º: 
Substitua-se o § 2.0 pelos seguintes: 
§ 2.0 Dos lucros apurados na forma dêste artigo, a emprêsa 

destinará à distribuição, entre sem empregados, parcela não infe-
rior a uma fração cujo numerador será o total dos salários pagos 
durante o ano e a êle referentes e cujo denominar será o capital 
definido no art. 5.º 
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§ 3.º Sempre que a participação, calculada de acôrdo com 
o § 2.0, exceder a 40% dos lucros apurados na forma dêste artigo, 
poderá a emprêsa limitar a essa percentagem a parcela destinada 
à distribuição. 

§ 4.0 Sempre que inferior a um sexto (1/6) do total dos 
salários pagos durante o ano e a êle referentes, a parcela a que 
se refere o § 2.º será majorada ate atingir essa fração, sendo lícito 
à emprêsa limitar a majoração a 30% dos lucros apurados na 
forma dêste artigo. 

Aos arts. 9.0, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16: 
Substituir pelos seguintes: 
Art. - Para o cumprimento desta lei, serão observados planos 

de participação organizados pelas emprêsas, respeitado o disposto 
no art. 4.0 

Art. - Cada plano deverá prever a distribuição dos lucros 
entre os empregados, na proporção do salário individual, inclusive 
a remuneração de horas extraordinárias, percebido durante o ano, 
desprezadas as parcelas inferiores a Cr$ 50,00 e arredondadas para 
a centena seguinte as de valor igual ou superior e até Cr$ 99,90. 

Art. - É facultado tomar em consideração, além do salário, 
o tempo de serviço, a assiduidade e a eficiência do empregado, 
mediante a determinação de coeficientes que afetem o salário indi-
vidual mencionado no artigo anterior. 

§ 1.0 O coeficiente que resultar da consideração do tempo 
de serviço deverá: 

a) ser proporcional ao número de anos completos de efetivo 
exercício do empregado na emprêsa; 

b) elevar, no máximo, de 30% o salário a que se refere o 
artigo anterior, para fins de cálculo da cota individual na parcela 
de lucros a distribuir. 

§ 2.0 O coeficiente que resultar da consideração da assi-
duidade deverá: 

a) ser inversamente proporcional ao número de ausências re-
gistradas durante o ano até o máximo de dez; 

b) elevar, no máximo, de 20% o salário a que se refere o ar-
tigo anterior, para fins de cálculo da cota individual na parcela 
de lucros a distribuir. 



-178 -

§ 3.0 O coeficiente que resultar da consideração da eficiência 
do empregado será fixado livremente pelo empregador, não poden-
do entretanto elevar de mais de 30 % o salário a que se refere o ar-
tigo anterior, para fins de cálculo da cota individual na parcela de 
lucros a distribuir. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1951. - Rui Palmeira, 
Presidente. - Daniel Faraco, Relator. - Alberto Deodato. - J. 
Iris Meinberg. - Marino Machado. - Adolfo Gentil, com restri-
ções. -Napoleão Fontenele. - Walfredo Gurgel. - Arnaldo Cer-
deira. - Sílvio Echenique. - João Roma. - Arthur Audrá. -
Barros Carvalho. - Wilson Cunha, com restrições. 

Redação para Segunda Discussão do Projeto número 
1 039-C-1948, que dispõe sôbre a participação do trabalha-
dor nos lucros das emprêsas; tendo parecer sôbre as emen-
das em segunda discussão da Comissão Especial (Resolução 
n.0 192-52), com subemendas e declaração de voto do Se. 
nhor Hildebrando Bisaglia. 

' 

PROJETO N.º 1039-1948 EMENDADO EM 2.ª DISCUSSÃO 

O Congresso Nacional decreti:i.: 
Art. 1.0 Todo trabalhador tem direito a participar nos lu-

cros da emprêsa a que serve como empregado, nos têrmos e pela 
forma que esta lei determina. 

Art. 2.º Emprêsa é tôda entidade, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e di-
rige a prestação pessoal de serviços. 

Art. 3.º Empregado é a pessoa física que preste serviços de 
natureza não eventual à emprês;;i., sob a dependência desta e me-
diante salário. 

Parágrafo único. Não se incluem nos benefícios desta lei: 
a) os empregados a serviço de profissionais liberais, institui-

ções de beneficência, associações recreativas ou outras instituições 
sem fins lucrativos; 

b) os empregados domésticos; 
c) os trabalhadores rurais, exceto os que sejam empregados 

em atividades que pelos métodos de execução dos respectivos tra-
balhos, ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como 
industriais ou comerciais; 



- 179 -

d) os servidores públicos e das entidades paraestatais; 
e) os servidores de autarquias administrativas; 
f) os empregados das emprêsas de propriedade da União, do 

Estado e dos municípios, salvo em se tratando daquelas cuja pro-
priedade ou administração resultem de circunstâncias transitórias. 

Art. 4.° Consideram-se lucros, para os efeitos desta lei, os 
que sejam tributáveis pela Divisão do Impôsto de Renda, deduzi-
dos de seu montante, além da importância do impôsto, 8% doca-
pital da emprêsa, para remuneração dêste. 

§ l.º Não serão tidas como lucros as quantias corresponden-
tes ao aumento do valor do ativo, em virtude de novas avaliações, 
ou a venda de parte do mesmo. 

§ 2.0 Dos lucros líquidos apurados na forma dêste artigo, a 
emprêsa destinará 20% para distribuição entre os seus empregados. 

Art. 5.º Capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é a so-
ma do capital realizado com as reservas admitidas pela legislação 
do impôsto de renda. 

Art. 6.º Somente participarão dos lucros os empregados 
cujos contratos de trabalho, em sua duração, tenham abrangido 
todo o exercício financeiro a que tais lucros se refiram. 

Art. 7.º O empregado que pedir demissão ou fôr dispensado 
antes do encerramento do exercício financeiro terá direito, na épo-
ca própria, a uma participação proporcional ao tempo de serviço 
prestado no mesmo exercício, salvo improbidade comprovada. 

Art. 8.0 Aos empregados, proprietários ou sócios que exer-
cerem normalmente atividade pessoal na emprêsa é extensivo o di-
reito a participação nos lucros como se fôssem empregados. 

Parágrafo único. Considerar-se-á como salário, para os fins 
dêste artigo, a retirada pro labore permitida pela legislação do im-
pôsto de renda, até o dôbro do maior salário pago pela emprêsa a 
seus empregados. 

Art. 9.º A distribuição de lucros entre os empregados será 
efetuada por meio de cotas de participação, com base nos seguintes 
elementos: 

a) salário; 
b) antiguidade; 
e) encargos de família; 
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d) assiduidade; 
e) eficiência. 
Art. 10. O valor de cada cota será o quociente da divisão dos 

lucros a distribuir pelo total das cotas obtidas pelos empregados na 
conformidade dos arts. 12 a 16. 

Art. 11. A participação de cada empregado corresponderá 
ao valor total das suas cotas. 

Art. 12. As cotas de salário serão atribuídas da seguinte 
forma: 

a) salários até Cr$ 500,00 - 4 cotas; 
b) de mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1.000,00 - 6 cotas; 
e) de mais de Cr$ 1. 000,00 até Cr$ 1. 500,00 - 8 cotas; 
d) de mais de Cr$ 1. 500,00 até Cr$ 2. 000,00 - 10 cotas; 
e) de mais de Cr$ 2. 000,00 até Cr$ 2. 500,00 - 12 cotas; 
f) de mais de Cr$ 2. 500,00 até Cr$ 3. 000,00 - 14 cotas; 
g) de mais de Cr$ 3. 000,00 até Cr$ 3. 500,00 - 16 cotas; 
h) de mais de Cr$ 3.500,00 até Cr$ 4.000,00 - 18 cotas; 
i) salários acima de Cr$ 4. 000,00 - 20 cotas. 
Parágrafo único. O salário a que se refere êste artigo é o quo-

ciente da divisão por doze do salário percebido durante o ano, in-
clusive a remuneração de horas extraordinárias. 

Art. 13. As cotas de antiguidade serão assim distribuídas: 
a) empregados de 1 a 5 anos de serviço - 1 cota; 
b) de mais de 5 até 10 anos de serviço - 2 cotas; 
e) de mais de 10 até 15 anos de serviço - 4 cotas; 
d) de mais de 15 até 20 anos de serviço - 6 cotas; 
e) de mais de 20 até 25 anos de serviço - 8 cotas; 
f) de mais de 25 anos de serviço - 10 cotas. 
Art. 14. As cotas de família serão atribuídas à razão de uma 

cota para cada pessoa, até o máximo de 10 cotas. 
Parágrafo único. Consideram-se pessoas da família as que, 

vivendo no lar e sob a dependência econômica exclusiva do empre· 
gado, sejam como tais admitidas na legislação da previdência e dis-
criminadas na carteira profissional. 

Art. 15. As cotas de assiduidade serão atribuídas em núme· 
ro de 10 a cada empregado que durante o exercício não haja falta· 
do ao serviço, deduzindo-se uma cota à razão de cada falta. 
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Parágrafo único. Não se considera falta a ausência legalmen-
te justificada. 

Art. 16. As cotas de eficiência serão atribuídas, até o má-
ximo de 10, a cada empregado que o mereça, a juízo do empregador 
ou segundo o critério estabelecido no regulamento da emprêsa. 

Art. 17. Aos participantes a que se refere o art. 8.0 não se 
atribuirão cotas de assiduidade nem de eficiência. 

Art. 18. Tôda vez que a participação individual exceder a 
metade do salário percebido durante o respectivo exercício, será o 
excesso depositado na própria emprêsa, em nome do empregado, ou, 
se a ela não parecer conveniente, em instituição bancária de reco-
nhecida idoneidade, devendo vencer juros não inferiores aos nor-
mais a cargo da emprêsa ou da instituição bancária, conforme o 
caso. 

§ 1.º Somente será permitido efetuar retiradas, totais ou par-
ciais, dos depósitos a que se refere o parágrafo anterior nos seguin-
tes casos, devidamente comprovados: 

a) para integrar, no todo ou em parte, a cota de capital com 
que o empregado, mediante o assentimento da emprêsa, venha a 
figurar na mesma, ou, no caso do art. 8.º, para majorar a cota já 
existente; 

b) para compensar, até o máximo de 1/12 do salário anual, a 
falta ou deficiência de participação nos lucros; 

e) para aquisição de imóvel destinado à residência do empre-
gado, inclusive pagamento de prestações; 

d) durante o desemprêgo, em parcelas mensais não superio-
res à metade do último salário mensal percebido; 

e) por motivo de morte do empregado. 
§ 2.º Sempre que a quantia depositada na forma dêste artigo 

corresponder ao salário dos últimos cinco anos, será facultado ao 
empregado receber livremente, daí por diante, tôda a importân-
cia da participação individual. 

Art. 19. Consideram-se emprêsas autônomas, para os efeitos 
desta lei, as filiais, sucursais, agências e demais estabelecimentos 
dependentes que, escriturando os seus lucros e perdas próprios, fa-
zem declaração de renda à parte da emprêsa principal. 

Art. 20. Provada a dissolução de um mesmo grupo comer-
cial ou industrial em várias emprêsas, ou a alteração jurídica da 
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sua estrutura com o fim de diminuir os lucros de uma ou de algu-
mas dentre elas, ilidindo os objetivos da participação, poderá a Jus-
tiça do Trabalho, a requerimento dos interessados, determinar que, 
para efeitos desta lei, as emprêsas constantes do grupo sejam con-
sideradas como uma só. 

Art. 21. Dentro de 90 dias da data do balanço, a emprêsa 
afixará a cópia do mesmo em local apropriado, juntamente com a 
demonstração da conta de lucros e perdas e um resumo dos cálcu-
los efetuados para os fins desta lei. 

Parágrafo único. Quando se tratar de pequena emprêsa que 
não tiver escrita legalizada, a participação será calculada pelo mon-
tante das vendas ou volume total de negócios e de acôrdo com as 
normas e exigências da legislação do impôsto de renda. 

Art. 22. A cada empregado será fornecida pela emprêsa uma 
"nota de participação", em que se consignará, além do total das co-
tas e de seu valor individual, a relação das cotas que lhe forem atri-
buídas em face de cada um dos elementos a que se refere o art. 9.0 

Parágrafo único. O empregado terá o prazo de 15 dias para 
fazer, perante a emprêsa, qualquer impugnação à "Nota de Parti· 
cipação". 

Art. 23. A importância da participação será paga em quatro 
prestações iguais, efetuando-se a primeira trinta dias após o encer-
ramento do prazo para a apresentação da declaração de renda e as 
restantes nas segundas quinzenas de setembro, dezembro e março. 

§ l.º Quando a participação fôr inferior a 1/24 do salário 
anual, seu pagamento será efetuado de uma só vez, por ocasião do 
Natal. 

§ 2.0 Em caso de necessidade comprovada o empregado 
poderá solicitar adiantamentos por conta de sua participação nos 
lucros. 

Art. 24. Nas emprêsas cujas atividades tiverem início ou ter-
minarem no curso do exercício financeiro a participação inicial ou 
final abrangerá, respectivamente, os lucros auferidos até a data do 
primeiro balanço ou até o encerramento da liquidação da emprêsa. 
No segundo caso a participação será paga de uma só vez. 

Art. 25. Os dissídios provenientes da aplicação desta lei se-
rão apreciados e julgados pela Justiça do Trabalho. 

Art. 26. No caso de revisão da declaração de renda, pela re-
partição competente, ou reconhecido êrro na atribuição de cotas 



- 183 -

pela Justiça do Trabalho, a emprêsa pagará de uma só vez as dife-
renças que daí resultarem em favor do empregado, respeitada a 
distribuição anterior . 

Parágrafo único. Quando houver diminuição no valor da 
participação poderá a emprêsa descontar, por duodécimos, dos sa-
lários dos empregados, as quantias que tiverem percebido a mais. 

Art. 27. Prescreve em dois anos o direito de pleitear a repa-
ração de qualquer ato infringente desta lei, ou o pagamento de 
qualquer quantia proveniente de sua aplicação. 

Art. 28. Não se compreendem na remuneração do emprega-
do, para os efeitos legais, inclusive da previdência social, as impor-
tâncias recebidas como participação nos lucros. 

Art. 29. Constituirá crédito privilegiado, em caso de falên-
cia ou concordata, a totalidade das importâncias devidas aos em-
pregados, em razão da presente lei, inclusive os depósitos a que se 
refere o § 1.º do art. 18. 

Art.. 30. As infrações da presente lei e as reclamações do em-
pregado, quando reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, como do-
losas, serão punidas com a imposição de multas que variarão de 
Cr$ 200,00 a Cr$ 5.000,00, conforme o caso, elevadas ao dôbro nas 
reincidências . 

Art. 31. Após o primeiro ano de vigência desta lei o Minis-
tério do Trabalho promoverá amplo inquérito sôbre a participação 
nos lucros, cujas conclusões serão dadas ao conhecimento do Poder 
Legislativo nos dois anos subseqüentes. 

Art. 32. Até que se apurem e sejam aproveitados em lei os 
resultados do inquérito a que se refere o artigo anterior, o total da 
importância destinada aos empregados, como participação nos lu-
cros, não poderá exceder a soma de todos os salários pagos no exer-
cício, inclusive horas extraordinárias. 

Art. 33. O Poder Executivo baixará, dentro de 90 dias, o re-
gulamento de execução desta lei, a qual entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Legislação Social, em 1 de junho de 1948. 
- Castello Branco, Presidente. - Paulo Sarasate, Relator. - N el-
son Carneiro. - Jacy de Figueiredo. - Argemiro Fialho. - Eu-
valdo Lodi. - Wellington Brandão. - Baeta Neves. - João Bo-
telho. - Aluízio Alves. - Brígida Tinoco. 
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EMENDAS DE 2.ª DISCUSSÃO A QUE SE REFERE O PARECER 
DA COMISSÃO ESPECIAL 

N.º 1 

Substituam-se os arts. 9.º 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pelos se-
guintes: 

Art. - Para o cumprimento desta lei, serão observados pla-
nos de participação organizados pelas emprêsas, respeitado o dis-
posto no art. 4.º 

Art. - Cada plano deverá prever a distribuição dos lucros en-
tre os empregados, na proporção do salário individual, inclusive a 
remuneração de horas extraordinárias, percebido durante o ano, 
desprezadas as parcelas inferiores a Cr$ 50,00 e arredondadas pa-
ra a centena seguinte as de valor igual ou superior e até 99,90. 

Art. - É facultado tomar em consideração, além do salário, o 
tempo de serviço, a assiduidade e a eficiência do empregado, me-
diante a determinação de coeficientes que afetem o salário indivi-
dual mencionado no artigo anterior. 

§ 1.0 O coeficiente que resultar da consideração do tempo de 
serviço deverá: 

a) ser proporcional ao número de anos completos de efetivo 
exercício do empregado na emprêsa; 

b) elevar, no máximo, de 50% o salário a que se refere o arti-
go anterior, para fins de cálculo da cota individual na parcela de 
lucros a distribuir. 

§ 2.0 O coeficiente que resultar da consideração da assidui-
dade deverá: 

a) ser inversamente proporcional ao número de ausências re-
gistradas durante o ano até o máximo de dez; 

b) elevar, no máximo, de 20% o salário a que se refere o ar-
tigo anterior, para fins de cálculo da cota individual na parcela de 
lucros a distribuir. 

§ 3.º O coeficiente que resultar da consideração da eficiência 
do empregado será fixado livremente pelo empregador, não poden-
do entretanto elevar de mais de 30% o salário a que se refere o ar-
tigo anterior, para fins de cálculo da cota individual na parcela de 
lucros a distribuir. 

Sala das Sessões. - Daniel Faraco. - Valfredo Gurgel. -
Heitor Beltrão. - Rondon Pacheco. - Clovis Pestana. - Plácido 
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Olímpio. - Arruda Câmara. - João Roma. - Adolfo Gentil. 
Jaime Araujo. - Plínio Gaier. - Neto Campelo. - Benedito Vaz. 
- Rui Palmeira. - José Fleury. - Pereira da Silva. - Wolfram 
Metzler. - Ferreira Lima. - Heráclio do Rego. - Coelho de Sou-
za. - Medeiros Neto. - Hermes de Souza. - Leoberto Leal. -
F. Flores. - Costa Porto. 

N.0 2 

Substitua-se o § 2.º do art. 4.0 pelos seguintes: 
§ 2.º Dos lucros apurados na forma dêste artigo, a emprêsa 

destinará à distribuição, entre seus empregados, parcela não infe-
rior a uma fração cujo numerador será o total dos salários pagos 
durante o ano e a, êle referentes e cujo denominador será o capital 
definido no art. 5.0 

§ 3.º Sempre que a participação, calculada de acôrdo com o 
§ 2.0 , exceder a 40% (quarenta por cento) dos lucros apurados na 
forma dêste artigo, poderá a emprêsa limitar a essa percentagem 
a parcela destinada à distribuição. 

§ .4.0 Sempre que inferior a um sexto (1/6) do total dos 
salários pagos durante o ano e a êle referentes, a parcela a que 
se refere o § 2.0 será majorada até atingir essa fração, sendo lícito 
à emprêsa limitar a majoração a 30 % dos lucros apurados na 
forma dêste artigo. 

Sala das Sessões. - Daniel Faraco. - Valfredo Gurgel. -
Heitor Beltrão. - Rondon Pacheco. - Clovis Pestana. - Placido 
Olímpio. - Medeiros Neto. - Willy Frohlich. -Arruda Câmara. 
-Coelho de Souza. -Heraclio do Rego. -Ferreira Lima. -Wol-
fram Metzler. - Pereira da Silva. - José Fleury. - F. Flôres. -
Hermes de Souza. - João Roma. - Leoberto Leal. - Plínio Gaier. 
- Adolfo Gentil. - Magalhães Neto. - Rui Palmeira. - Costa 
Porto. - Jayme Araujo. - Neto Campelo. - Benedito Vaz. 

N.0 3 

Redija-se assim a parte final do art. 5.º do Substitutivo da 
Comissão de Legislação Social: 

Além da importância dêsse impôsto, 6 % sôbre o capital e re-
servas da emprêsa e 2 % sôbre o volume total de vendas. 
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Justificativa 

Num país de desvalorização continuada da moeda não é pos-
sível basear o lucro da emprêsa exclusivamente no seu capital 
registrado. Assim fazendo-se, põe-se em grande desigualdade a 
emprêsa antiga com a emprêsa recente; aquela com um capital 
representado pelo valor da moeda no tempo em que a emprêsa se 
constituiu e essa, a emprêsa recente, com um capital que na rea-
lidade representa o valor exato de seu patrimônio produtivo. Em 
verdadeira apreciação, o capital da emprêsa deveria ser considerado 
como o inventário do valor de todos os seus bens, e somente por 
facilidade de operações se pode admitir que o capital remunerável 
se representa pelo capital contável, de valor puramente nominal, 
quando a moeda do País não possui valor estável. 

A emenda pretende corrigir esta situação, ao mesmo tempo 
que introduz um têrmo em função do qual também se deve con-
siderar o lucro. 

De fato, tanto mais ativa a emprêsa e com o mesmo capital 
consegue maior produção, também justificadamente merece ela 
o benefício de maior lucro, que aquela outra emprêsa que faz 
menos produtivo o seu capital. 

A emenda é, portanto, corretiva e justa. 

S.S., 20 de fevereiro de 1952. - Alde Sampaio. - Maria Al· 
tino. - Ranieri Mazzili. - Vasco Filho. - Ari Pitombo. - Licurgo 
Leite. - Edilberto de Castro. - Hermes de Souza. - Alcides Car-
neiro. - Janduí Carneiro. - Dantas Júnior. - Osvaldo Trigueiro. 
- Lima Cavalcanti. - AZberto Deodato. - José Gaudencio. -
Carvalho Neto. - Nilo Coelho. - Dulcino Monteiro. - Antonio 
Feliciano. - João Roma. - Novelli Junior. - Luiz Garcia. -
Elpidio de Almeida. 

N.º 4 

Emenda ao art. 5.º:  
Redija-se:  
"Art. 5.º O capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é o  

capital realizado somado às reservas constituídas por lucros defi-
nitivamente apurados nos balanços, não distribuídos aos sócios ou 
acionistas ou não retirados pelo dono da emprêsa." 
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Justificação 

Não se pode deixar de equiparar as reservas ao capital, para o 
efeito de dedução, a que se refere o art. 4.º do projeto, pois eco-
nômicamente são um segundo capital, que contribui para o lucro 
da emprêsa da mesma forma que o faz o capital stricto sensu. 

Se o lucro é função de dois fatôres, capital e trabalho; se se 
remunera o capital com uma determinada parcela dos lucros, antes 
de apurar a parte dêstes a distribuir entre os empregadores e em-
pregados - fôrça é convir que se trataria desigualmente as emprê-
sas se se não levassem em conta, para o efeito de dedução, as 
reservas efetivas. 

Assim o entendeu o projeto, mas a redação do art. 5.0 , que se 
refere às reservas, pode conduzir a interpretação que anule os seus 
efeitos. :S:sse artigo baseou-se em um equívoco, pois a lei do impôsto 
de renda não faz referência ao caso, sabido que nenhuma dedução 
de impôsto é concedida às quantias que em cada exercício são leva-
das a reserva; ao contrário, as quantias que não são verdadeira-
mente reserva, como as provisões, é que não pagam impôsto. 

É claro que seria um contra-senso considerar como reservas 
justamente as quantias que tecnicamente não o são. O que quis 
o art. 5.0 , foi evitar abusos, e êstes os evita a redação da presente 
emenda; para que as reservas se equiparem ao capital é necessário 
que sejam reais; e reais não podem deixar de ser consideradas 
aquelas a que se refere a emenda, pois os fundos de reserva se 
constituem tecnicamente die! lucros definitivamente apurados e 
não distribuídos aos donos das emprêsas, constituindo assim, eco-
nômicamente falando, um segundo capital. A redação proposta 
coloca a questão nos seus devidos têrmos, como a simples leitura 
da emenda convencerá. 

Rio, 20 de fevereiro de 1952. - Daniel de Carvalho. - Godoy 
lha. - Daniel Faraco. - Hermes de Souza. - Nestor Jost. -1 

1 
Adroaldo Costa. - Tarso Dutra. - Carlos Luz. - Coaraci Nunes. 
- Aluísio Ferreira. - Pinheiro Chagas. - Jaeder Albergaria. -
Pereira Diniz. - João Agripirw. - Antonio Feliciano. - Lima 
Figueiredo. - Novelli Júnior. - Oswaldo Fonseca. - Sigefredo 
Pacheco. - Placido Olympio. - Antônio Peixoto. - José Fleury. 
- Manoel Peixoto. - Artur Santos. - Alde Sampaio. - Luiz 
Garcia. 
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N.º 5 

Emenda ao art. 9.º: 

Art. 9.0 A distribuição, entre os empregados, da parcela a 
êles destinada pelo art. 4.o desta lei será efetuada da seguinte 
forma: 

I - 60 % do total a distribuir sê-lo-á na razão do salário 
anual do empregado, contando-se uma cota por mil cruzeiros, 
desprezadas as frações. 

II - 20 % , na razão da antiguidade na emprêsa, contando-
-se uma cota por ano completo de serviço efetivo. 

III - 20 % por merecimento, tendo por base a eficiência, 
a critério do empregador, contanto que sejam contemplados pelo 
menos 25 % dos empregados. 

Justificação 

A distribuição, em rigor, devia ser feita exclusivamente na 
base do salário e do mérito; o salário já dá, até certo ponto, a 
medida do valor do trabalho, e o dá certamente, quanto à rela-
tividade do valor, dentro de uma mesma emprêsa. No salário já 
está virtualmente incluída a antiguidade, no que esta possa ter 
tido de meritória; se a antiguidade não influiu, se há emprega-
dos mais novos com maiores salários, será porque se trata de 
elementos inaproveitáveis, que a lei não deve acoroçoar na sua 
inércia. Como transigência com o sentimento contrário, porém, 
oferecemos o inciso II. 

No inciso III, propomos que ao empregador seja deixada mar-
gem para premiar, a seu juízo, os que melhor tenham contribuído 
para os lucros da emprêsa. Não é possível estabelecer regras a 
priori, somente o empregador, com a sua observação e ~ seu 
instinto de maior interessado nos resultados da emprêsa, é que 
poderá avaliar, às vêzes até por fatôres imponderáveis, quais os 
funcionários mais eficientes. Podemos estar certos de que o seu 
interêsse, de um modo geral, será a melhor garantia da justiça 
dessa distribuição; é evidente que o empregador não irá premiar 
os maus em detrimento dos bons, pois êstes perderiam o estímulo 
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e deixariam de se esforçar e de pugnar pela prosperidade da em-
prêsa. 

Rio, 20 de fevereiro de 1952. - Daniel de Carvalho. - Godoy 
Ilha. - Daniel Faraco. - Hermes de Souza. - Nestor Jost. -
Adroaldo Costa. - Tarso Dutra. - Carlos Luz. - Coaraci Nu-
nes. - Aluísio Ferreira. - Pinheiro Chagas. - Jaeder Alberga-
ria. - Pereira Diniz. - João Agripino. - António Feliciano. -
Lima Figueiredo. - Novelli Junior. - Oswaldo Fonseca. - Si-
gefredo Pacheco. - Placido Olympio. - Antonio Peixoto. - Ar-
tur Santos. - Alde Sampaio. - Luiz Garcia. 

PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL PARA OPINAR SôBRE 
OS PROJETOS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

PARECER DO RELATOR 

Cumprindo o encargo de Relator da Comissão Especial cons-
tituída pela Resolução n.0 192-52 para: 

"em substituição às competentes Comissões Permanentes, 
proferir parecer sôbre os projetos relativos à matéria do 
art. 157, n.º IV, da Constituição (participação dos trabalha-
dores nos lucros das emprêsas), ora em andamento na Câmara 
dos Deputados", 

cabe-me expor, em resumo, a orientação seguida por aquêle órgão 
ao apreciar a matéria submetida ao seu exame e as razões em que 
se apoiou para opinar pela aprovação do Projeto n.º 1 039-48, com 
as emendas mencionadas no parecer da Comissão. 

A Comissão Especial 

Para melhor esclarecimento parece conveniente fazer de iní-
cio rápido retrospecto das circunstâncias de que resultou a Reso-
lução da Câmara criando a Comissão Especial. 

Constitui essa Resolução alto exemplo de entendimento inter-
partidário no seu campo natural que é o Parlamento, com um 
objetivo definido: o da elaboração de uma das leis mais comple-
xas que já desafiaram o engenho e - por que não dizê-lo? - a te-
nacidade do legislador brasileiro. 
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A consagração, no texto constitucional de 1946, da participa-
ção direta e obrigatória do trabalhador nos lucros da emprêsa tem 
sido acusada em muitos setores de fruto da irreflexão e até mesmo 
da demagogia. É bem possível, entretanto, que essa acusação seja 
em vários casos e por sua vez fruto de um sentimento de pessimis-
mo ante o vulto das dificuldades oferecidas pela tarefa de regu-
lamentar o mandamento constitucional. 

Curioso é observar que, em face dessas dificuldades, vêm coe-
xistindo entre nós atitudes diversas, com dois expressivos extre-
mos. De um lado estão os que pensam ser possível superá-las, igno-
rando-as beatificamente. São os partidários da regulamentação 
tout court, que a desejam de qualquer forma, contanto que se faça 
com urgência. Se a lei não sair boa, argumentam, far-se-á depois 
lei melhor. Do outro lado estão os que consideram insuperáveis 
essas dificuldades e se voltam contra o texto constitucional, pre-
c>onizando sua modificação. 

Entre êsses dois extremos a atitude mais razoável é sem dú-
vida a do estudo pertinaz e a do debate paciente, em busca de 
fórmulas que permitam traduzir em prática o pensamento do 
Constituinte, reduzindo ao mínimo os riscos eventuais. 

Tais riscos, vale notar, são inevitáveis em tôda inovação po-
lítica e social. Riscos houve na Abolição e na República, riscos 
haverá no Parlamentarismo. Não seria racional porém recusar as 
inovações, mesmo as exigidas pela lógica e pela sabedoria política, 
apenas por causa dos riscos. Porque riscos talvez muito maiores 
traz igualmente manter imobilizada a estrutura política, econô-
mica e social, em meio a condições históricas em crescente e im-
petuoso desenvolvimento. 

Em tôrno dêsse estudo e dêsse debate porfiou, nos últimos 
anos, um pequeno grupo de brasileiros. Surgiram aqui e acolá 
monografias e artigos que, uns mais outros menos, muito con-
tribuíram para colocar o problema em seus devidos têrmos e para 
apontar obstáculos e meios de removê-los ou contorná-los. 

Para honra do Congresso, cumpre acentuar que foi êl~-~ 
centro, o ponto de referência e mesmo o animador dêsse movi-
mento. Os projetos apresentados na Câmara e no Senado a partir 
de 1946, os pareceres, discursos e debates que suscitaram con-
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correram poderosamente para desbravar um terreno que parecia 
revestir, inicialmente, todos os característicos da "selva selvaggia" 
do poeta. 

Faltava, entretanto, converter em medidas legislativas o re-
sultado de todo êsse esfôrço. 

Na Câmara dos Deputados chegara-se, mercê de brilhante 
atuação da Comissão de Legislação Social da primeira Legislatura, 
a sistematizar num projeto - o de n.º 1093-48 - a matéria que 
fôra objeto de quatro proposições, apresentadas em 1946 e 1947. 
Essa sistematização - que muito se deve à operosidade e ao ta-
lento do Relator da citada Comissão, o eminente Deputado Paulo 
Sarasate - representou um grande passo no sentido da boa so-
lução legislativa, por todos almejada. 

Na presente Legislatura retornaram-se os estudos e o Projeto 
n.º 1 039-48 recebeu pareceres de duas Comissões - a de Legis-
lação Social e a de Economia, sendo que, em virtude de urgência 
concedida pelo plenário, o último órgão teve apenas três dias para 
opinar. 

Ora, se o Projeto n.0 1039-48, como acima ficou dito, trouxe 
à matéria boa sistematização, inegável é também que, em muitos 
pontos controversos, os estudos e debates posteriores lançaram 
nova luz, aconselhando modificações em vários dispositivos da-
quela proposição. Como se estava já no fim da sessão legislativa, 
acertadamente resolveu o plenário aprovar em primeira discus-
são o projeto em causa sem emendas, reservando para a segunda 
discussão o exame das alterações necessárias ou convenientes. 

Nessa oportunidade - sessão de 15 de dezembro de 1951 - os 
líderes partidários Srs. Deputados Gustavo Capanema, Afonso 
Arinos, Brochado da Rocha e Arnaldo Cerdeira ocuparam a tri-
buna para confirmar entendimento a que haviam chegado e que, 
naquela oportunidade, tive ensejo de sintetizar como visando a 
dar ao problema solução racional e eficaz "para têrmos em nosso 
direito uma lei de participação nos lucros que de fato correspon-
desse ao pensamento e à intenção generosa do Constituinte". 

Na atual sessão legislativa a atenção da Câmara foi desde o 
início absorvida por problemas urgentes e inadiáveis. Apesar disso 
o projeto entrou em segunda discussão e recebeu cinco emendas, 
tôdas sôbre pontos fundamentais. Tão logo foi possível, com a 
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aprovação do Projeto de Resolução n.0 226-52, apresentado pelo 
nobre líder Gustavo Capanema, constituiu-se a Comissão Especial 
mencionada no início desta exposição. 

Integraram-na onze Deputados, representantes de cinco Parti-
dos, a saner: quatro do Partido Social Democrático, três da União 
Democrática Nacional, d.ois do Partido Trabalhista Brasileiro, um 
do Partido Social Progressista e um do Partido Republicano. 

Orientação dos Trabalhos 

Em face das circunstâncias que conduziram a sua instituição, 
entendeu a Comissão que lhe cabia prosseguir na obra até então 
realizada incorporando-lhe os subsídios oriundos de diversas fontes, 
de dentro e fora do Parlamento. 

Qptou por conseguinte pela apresentação de emendas em vez 
de um substitutivo formal ao Projeto n.0 1 039-48. O método prefe-
rido, além de assegurar margem de escolha mais ampla ao ple-
nário, evidenciou-se como o que melhor permitia aproveitar in-
tegralmente o longo e valioso trabalho anterior. 

Com o prazo de trinta dias para suas deliberações e com boa 
parte do tempo tomado por outros encargos parlamentares, pas-
saram os membros da Comissão a reunir-se uma e mais vêzes pm 
dia, sendo que doze em sessões formais. 

Ficiou resolvido de início concentrar os estudos sôbre sete 
questões fundamentais em que mais viva se vinha revelando a 
controvérsia, ou seja: 

1 - Percentagem de lucro a distribuir; 
2 - Critério para sua distribuição entre os trabalhadores; 
3 - Forma de pagamento; 
4 - Conceito de capital da emprêsa; 
5 - Conceito de lucro partilhável; 
6 - Conselhos de emprêsa; 
7 - Beneficiários. 

O pensamento da Comissão de referência a cada uma dessas 
questões será resumido a seguir. 
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Percentagem de lucro a distribuir 

Como base para o exame dêste ponto fundamental adotou a 
Comissão o reconhecimento de que a participação nos lucros re-
presenta incontestàvelmente a introdução, no contrato de traba-
lho, de elementos próprios do contrato de sociedade. 

Empregados e empregadores são chamados a condividir o 
lucro da emprêsa e a única base racional para isso se encontra no 
fato de que, na emprêsa, uns e outros atuam associadamente. Ló-
gico é, pois, proporcionar a participação nos lucros, a participação 
de empregadores e empregados na vida da emprêsa. Desta forma, 
quanto maior fôr o contributo que uns e outros trazem à vida 
da emprêsa, maior deverá ser a cota de lucros a que farão jus. 

Tais premissas excluem desde logo a distribuição aos empre-
gados de uma percentangem fixa e uniforme dos lucros. Com efei-
to, de emprêsa para emprêsa varia a relação das contribuições 
que empregadores e empregados trazem a sua atividade. Emprê-
sas há - como as usinas hidroelétricas, as refinarias de petróleo 
- em que mínimo é o concurso do trabalho para a produção; em 
outras, como as de calçados feitos à mão, o trabalho é quase tudo. 

Após amplo debate, resolveu a Comissão adotar uma fórmula 
na qual a percentagem de lucro a distribuir varia de acôrdo com 
a relação que, na emprêsa, guardam o capital e o trabalho, me-
didos o primeiro pelas verbas de balanço e o segundo pelo mon-
tante da fôlha de pagamento anual. 

Não escapou à Comissão que, apesar de as medidas em aprêço 
(suposto serem exatos e atuais os dados do balanço) permitirem 
comparar com precisão o capital ou o trabalho utilizados nas vá-
rias emprêsas, empírica era a comparação dessas duas medidas 
do capital e do trabalho na mesma emprêsa. 

A questão, porém, reside não em escolher entre comparações 
empíricas e comparações não empíricas, mas sim em optar entre 
fórmulas mais ou menos racionais. Ora, mais racional é, por certo, 
aquela em que a percentagem varia de acôrdo com a comparação 
empírica mesmo das medidas em aprêço do que qualquer outra 
na qual a relação capital-trabalho não entra sequer em conside-
ração. 

Como medida de prudência, entretanto, resolveu a Comissão 
estabelecer uma "faixa de segurança" com limites máximo e mi-
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nimo, visando de um lado a evitar o desprestígio do instituto por 
expressões irrisórias da participação nos lucros e, do outro, a im-
pedir que o desenvolvimento da emprêsa ficasse comprometido 
pela absorção da maior parte do lucro. 

Vale advertir que neste particular uma fórmula só pode ser 
racionalmente combatida com fórmula melhor. A Comissão está 
convencida de que, procedendo como procedeu, assegurou ao nôvo 
instituto criado pela Constituição de 1946 condições razoáveis de 
evolução e aperfeiçoamento. 

Sem desprezar a idéia da percentagem fixa, adotada pelo Pro-
jeto n.o 1 039-48, colocou-a em seu devido lugar como limite e fator 
de segurança. Dentro dos limites - que procurou adaptar às nu-
merosas situações reais a considerar - a Comissão entendeu neces-
sário permitir atuasse uma fórmula plástica como a sugerida em 
emenda, para que a participação nos lucros mantivesse conteúdo 
lógico e o alto sentido que a inspirou. 

Finalmente impõe-se consignar aqui preventivamente a res-
posta a possível crítica baseada na aparente complexidade da fór-
mula sugerida. A complexidade, se existe, no caso, não é da fór-
mula e sim da realidade. Perigoso primarismo seria desconhecê-lo 
a pretexto de simplificar a solução, que aí não seria simples mas 
apenas simplista. 

Aliás, só na aparência pode haver complexidade numa fór-
mula em que se utiliza a divisão proporcional, operação acessível 
a qualquer aluno do curso primário e praticada diàriamente por 
qualquer operário que pretenda conferir o pagamento do salário 
correspondente a um mês incompleto de trabalho. 

Critério de distribuição 

Fixado o quantum a partilhar, o problema da distribuição do 
mesmo entre os empregados se apresenta como dos mais relevan-
tes para o bom êxito da lei. 

Entendeu a Comissão que, no caso, convinha deixar aos inte-
ressados margem de escolha a mais ampla possível, limitando as 
normas legais ao indispensável para evitar ilogismos e injustiças. 
É que varia muitíssimo, de emprêsa para emprêsa, o ambiente em 
que a distribuição se deverá processar. 
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Interessados legítimos nessa distribuição, sem dúvida, são 
tanto os trabalhadores como a própria emprêsa, cujo empenho em 
ver preservada a harmonia e a eqüidade decorre de sua preocupa-
ção natural com o bom resultado do empreendimento. Deliberou 
por isso a Comissão entregar à emprêsa a elaboração dos planos 
de participação, criando duas alternativas: 

I - a de acôrdo entre a emprêsa e seus empregados, caso 
em que tais planos serão elaborados livremente pelos interessados; 

II - a de falta dêsse acôrdo, caso em que os planos deverão 
obedecer a normas, segundo a quais serão tomados em conside-
ração quatro elementos: dois obrigatórios (salário e antiguidade) 
e dois facultativos (assiduidade e eficiência). Foi vencido o Re-
lator, que entendia dever-se manter o caráter facultativo tam-
bém para a antiguidade na emprêsa. 

O encargo confiado à emprêsa de elaborar os planos, dentro 
das normas legais, se enquadra logicamente dentro da atual 
estrutura econômica, em que ao empresário compete, a par de 
correr os riscos do empreendimento, orientá-lo e dirigi-lo em todos 
os seu aspectos. 

A adoção de planos flexíveis, ao invés de planos rígidos, para 
essa distribuição, vem, sem dúvida, aperfeiçoar consideràvelmente 
a idéia básica do Projeto n.0 1 039-48, que foi mantida em seus 
pontos essenciais. A exclusão dos "encargos de família", dentre 
os elementos a considerar nos planos de distribuição, se justifica 
pelo argumento de que a participação nos lucros não deve ter ca-
ráter assistencial. Mesmo que se negue êsse caráter ao abono 
familiar, inegável é que, se cabe condividir as despesas com a cria-
ção dos filhos, esta condivisão deve ser feita com a coletividade de 
modo geral e não apenas com os empregados de determinada em-
prêsa. 

Forma de pagamento 

Orientou-se a Comissão, neste ponto, pela convemencia de, 
sem prejuízo de atribuir-se a cada beneficiário cota própria na 
partilha dos lucros - como é da essência da participação direta 
- reduzir a limites razoáveis a descapitalização que, até certo pon-
to, trará inevitàvelmente o nôvo instituto. 
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Com efeito, é sabido que a "tendência a poupar", expressa em 
percentagem dos rendimentos, decresce com o montante dêstes. 
Assim, os possuidores de rendimentos elevados poupam percenta-
gem dêstes maior do que os de menor nível de remuneração, os 
quais se vêem na contingência de destiná-los em proporção mais 
alta à própria subsistência. Ora, a participação nos lucros, trans-
ferindo rendimentos da primeira para a segunda categoria, fará 
crescer o consumo em detrimento da poupança e, por conseguinte, 
da formação de capitais. 

A matéria fôra já considerada no Projeto n.0 1 039-48, ao 
estabelecer a retenção na emprêsa, a crédito do empregado, da 
soma recebida a título de participação nos lucros e que excedesse 
a determinado limite. 

Lógica é esta retenção, dentro do conceito societário da par-
ticipação, a que se aludiu linhas atrás. Se dos lucros retira a 
emprêsa, normalmente, o capital necessário ao seu desenvolvi-
mento, se, portanto, a capitalização constitui encargo próprio do 
lucro, razoável é que dêsse encargo participem os que participam 
dos lucros. 

Decidiu-se a Comissão pela capitalização do excedente a um 
duodécimo do salário anual, baseada em que, segundo os dados 
disponíveis sôbre a composição da renda nacional, o montante 
aproximado da participação nos lucros (que pode ser estimado 
em soma não excedente de trinta por cento dêstes) corresponde 
a cêrca de uma vez e meia o equivalente ao citado duodécimo, to-
mando-se como base os lucros registrados e os salários pagos em 
todo o País. 

Em tais circunstâncias, a capitalização em limite mais baixo 
que o recolhido seria inoperante. 

As demais disposições sugeridas pela Comissão e relativas às 
retiradas, pelo empregado e em determinados casos, das quantias 
capitalizadas, se justificam por si mesmas. 

Conceito de capital da emprêsa 

Preocupou-se, outrossim, a Comissão em fixar, de modo pre-
ciso, o conceito de capital da emprêsa, conceito de grande impor-
tância para a execução da lei. 
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A definição legal dêsse conceito não é novidade em nosso 
pais. A questão foi enfrentada pelo Decreto-lei n.0 6 224, de 24 de 
novembro de 1944, que dispõe sôbre a tributação dos lucros extra-
ordinários. 

O conceito adotado pela Comissão segue êsse precedente legal 
ao computar, como capital, parte das importâncias mantidas na 
emprêsa pelos titulares de firmas individuais e pelos sócios soli-
dários. Dêle difere, porém, não computando os empréstimos que, 
na realidade, não constituem investimentos do empregador. 

Conceito do lucro partilhável 

Outro importante problema examinado pela Comissão foi o 
de precisar, com clareza, o lucro partilhável. 

Como no Projeto n.º 1039-48, a base adotada foi a do lucro 
tributável pela legislação do impôsto de renda. Também, de acôr-
do com o referido projeto, foram previstas várias deduções dêsse 
montante. 

A primeira, relativa ao impôsto de renda que incide sôbre 
êsse lucro, dispensa justificação. 

A dedução de um juro razoável - fixado em 8% do capital da 
emprêsa - funda-se em que êsse juro constitui a remuneração 
básica e específica do capital investido pelo empregador, à seme-
lhança do que, em relação ao trabalho, representa o salário, cuja 
dedução já se supõe feita no lucro sujeito ao impôsto de renda. 

Admitiu outrossim, como estabelecera o Projeto n.º 1 039-48, 
a dedução das quantias correspondentes à reavaliação do ativo, 
limitando-as entretanto aos imóveis e à maquinaria utilizados pela 
emprêsa, em seu ramo de negócio. No caso, não há "lucro da em-
prêsa", mas apenas reajustamento do valor do capital ao valor 
efetivo da moeda. Não cabe discutir aqui se há ou não "renda 
tributável" pelo fisco; esta é outra questão. A participação incide 
sôbre os "lucros da emprêsa" e não sôbre a "renda" no sentido 
fiscal. 

Finalmente, previu a Comissão a hipótese da compensação, 
em determinados limites, dos prejuízos de um exercício com os 
lucros de outro. Essa compensação decorre do reconhecimento de 
que a dissociação da vida da emprêsa em períodos estanques de 
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um ano é apenas um artifício, útil para vários fins legais; não 
seria razoável, porém, levá-la a ponto de desconhecer que o lucro 
de um exercício resulta, muitas vêzes, do fato de haverem sido 
descarregados, no exercício anterior, prejuízos que, logicamente, 
deveriam distribuir-se por tôda a vida da emprêsa. 

Conselhos de emprêsa 

Foi examinada, ainda, a sugestão feita no substitutivo da 
atual Comissão de Legislação Social criando, em cada emprêsa, 
Conselhos com funções permanentes de fiscalização. 

Entendeu a Comissão não ser prudente tornar obrigatória a 
criação de tal órgão, cujas atribuições se inserem na esfera da 
co-gestão de que o texto constitucional não cogita. 

A experiência da participação obrigatória e direta nos lucros 
da emprêsa está ainda para ser feita, entre nós. Muitos dos seus 
partidários mais decididos - entre os quais o Relator pede vênia 
para incluir-se - temem comprometê-la, associando-a à experi-
ência de outros novos institutos. 

.......  
Medidas visando a assegurar, ao trabalhador, a defesa dos 

seus interêsses contra possíveis fraudes estão previstas no projeto. 
Fora daí, parece acertado manter o atual sistema de fiscalização 
do lucro das emprêsas pelas autoridades fazendárias. 

Beneficiários 

Mereceu exame especial, também, a questão dos beneficiários 
da participação. 

Foi mantido o texto do Projeto n.º 1039-48 que levou a par-
ticipação nos lucros até onde ela é praticável, nas atuais condições 
do País. 

Outros pontos 

Várias foram, além das mencionadas em destaque, as altera-
ções adotadas pela Comissão, com referência ao Projeto 
n.0 1 039-48, como se verifica das emendas aprovadas. 

Essas alterações em parte decorrem da necessidade de adaptar 
o texto à nova redação de alguns artigos. 
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Além disso, julgou a Comissão conveniente e necessário regu-
lar de forma adequada certos casos especiais. 

Assim, por exemplo, nas sociedades de economia mista, em 
que a maioria do capital pertence à União, ao Estado ou ao Mu-
nicípio, a participação nos lucros deverá ser fixada livremente 
pelas respectivas administrações. Em tais sociedades - que gozam, 
em geral, de direito e de fato, de numerosos privilégios - o lucro 
resulta, em porção considerável, de verdadeiro monopólio e se 
equipara, até certo ponto, aos tributos. Não seria lógico, assim, 
ordenar sua partilha segundo as normas gerais. 

Outra exceção foi prevista para as pequenas emprêsas, às 
quais foi concedido optar pelo pagamento de um duodécimo do sa-
lário anual aos seus empregados, dispensadas as demais exigências 
da lei. Previsto foi, igualmente, o caso dos contratos de participação 
nos lucros existentes na data da vigência da lei e mais vantajosos 
para os empregados. Tais contratos não serão prejudicados pelo 
nôvo diploma legal, levando-se a participação dêste decorrente à 
conta dos pagamentos devidos por fôrça do contrato. 

Por último, deliberou a Comissão, para tornar possível prà-: 
ticamente o inquérito ordenado pelo art. 31 do Projeto n.0 1 039-48, 
aprovar emenda tornando obrigatório o fornecimento, por parte 
das emprêsas, dos dados estatísticos necessários. 

Como parte integrante desta exposição e para perfeito escla-
recimento da matéria, incluem-se os projetos de participação nos 
lucros até aqui apresentados à Câmara, com as respectivas justi-
ficações, e os pareceres que receberam em diversas fases da ela-
boração legislativa. 

Acredita a Comissão haver dado, na medida de suas fôrças, 
integral desempenho à missão, honrosa e difícil, que lhe confiou 
a Câmara. 

Procurou a Comissão, como já ficou dito, prosseguir na obra 
até aqui realizada pelo trabalho de muitos anos, no qual se em-
penharam a fundo, dentro e fora do Congresso, brasileiros preo-
cupados com transportar para a vida prática os altos desígnios da 
Constituição de 1946. 

Não se terá atingido ainda - quem sabe? - a melhor solução. 
Mas devemos esperar, da sabedoria e do patriotismo do Senado, va-
lioso concurso para aperfeiçoar a lei em preparo, escoimando-a de 
possíveis defeitos e enriquecendo-a com novas contribuições. 
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Queira Deus inspirar o legislador brasileiro, neste histórico 
passo, em que se procura humanizar a economia pela superação 
da luta de classes, associando em comunhão de interêsses legítimos 
aquêles a quem hoje separa, em campos hostis, a inadequação do 
contrato de trabalho, em sua forma atual, às novas condições da 
vida econômica. 

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1952. - Daniel Faraco, 
Relator. 

PARECER DA COMISSÃO 

A Comissão Especial constituída para proferir, em substituição 
às competentes comissões permanentes, parecer sôbre os projetos 
relativos à matéria do art. 157, n.0 IV, da Constituição, ora em 
andamento na Câmara dos Deputados, após detido exame 'do 
assunto e 

a) tendo em vista que o Projeto 1 039-48, já aprovado pela 
Câmara em primeira discussão, sistematiza bem a matéria; 

b) que as emendas ao mesmo oferecidas em plenário, na se-
gunda discussão, chamaram a atenção da Câmara para pontos 
controversos onde, realmente e à luz dos estudos feitos em vários 
setores, se impõe modificar o referido projeto, opina no sentido de 
que seja o Projeto n.0 1 039-48 aprovado em segunda discussão, 
com as seguintes emendas da Comissão Especial, substitutivas das 
emendas n.08 1, 2, 3, 4 e 5 do plenário: 

SUBEMENDAS DA COMISSÃO ESPECIAL 

I 

Ao art. 3.0 

I - suprimir, na letra "e'', a palavra "administrativas"; 
II - suprimir, na letra "f'', as palavras "em se tratando". 

II 

Ao art. 4.º 
Redigir o art. 4.0 como segue: 
Art. 4.º Lucros, para os efeitos desta lei, são os .tributáveis 

pela legislação do impôsto de renda, deduzidos: 
I - o montante do impôsto de renda, excluídas as multas; 
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II - os juros de oito (8) por cento sôbre o capital da emprêsa, 
para remuneração dêste; 

III - as quantias correspondentes ao aumento do valor do 
ativo resultante de vendas ou reavaliações efetuadas no respectivo 
exercício: 

a) dos imóveis utilizados pela emprêsa para alojamento de 
seus serviços e instalações; 

b) da maquinaria utilizada pela emprêsa para a produção de 
bens do seu ramo de negócio; 

IV - a importância necessária à amortização de prejuízos 
verüicados nos três últimos exercícios, até o máximo de 30 % dos 
lucros a que se refere êste artigo. 

III 
Ao art. 5.0 

Redigir como segue o art. 5.o: 
Art. 5.° Capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é a soma 

das seguintes parcelas: 
I - capital realizado; 
II - reservas e provisões, excluídas as destinadas expressa-

mente a atender depreciações e outras eventuais reduções do ativo; 
III - até o limite de quantia igual à soma das parcelas I e II, 

setenta (70) por cento das importâncias que os titulares das fir-
mas individuais ou os sócios solidários tenham mantido em poder 
das respectivas emprêsas, durante pelo menos dois anos, deduzi-
dos os respectivos juros. 

Parágrafo único. As quantias destinadas a constituir reservas 
sàmente serão somadas ao capital, para os fins previstos neste 
artigo, a partir do exercício seguinte ao em que receberem essa 
destinação. 

IV 

Acrescentar, depois do art. 5.0, o seguinte, alterando-se a nu-
meração dos arts. 6.º, 7.º e 8.º do projeto para 7.0 , 8.º e 9.º: 

Art. 6.0 Dos lucros apurados, na forma do art. 4.0, a emprêsa 
distribuirá, entre os seus empregados, parcela não inferior a uma 
fração cujo numerador será o total dos salários pagos durante o 
ano e a êle referentes, inclusive o pagamento de horas extraordi-
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nanas, e cujo denominador será êsse total acrescido do capital 
definido no art. 5.0 

§ 1.0 Sempre que a parcela a distribuir, calculada de acôrdo 
com êsse artigo, resultar em importância inferior a um décimo 
(1/10) do total dos salários pagos durante o ano e a êle referentes, 
será ela majorada: 

a) até atingir aquela fração se, assim majorada, não exceder 
a vinte (20) por cento dos lucros apurados na forma do art. 4.0 ; 

b) até atingir vinte (20) por cento dos lucros apurados na 
forma do art. 4.º se, com a majoração prevista na letra anterior, 
exceder a essa percentagem. 

§ 2.0 Não será alterada a parcela a distribuir quando, calcula-
da de acôrdo com êste artigo, fôr superior a vinte (20) por cento 
dos lucros apurados na forma do art. 4.0 

§ 3.0 Sempre que a participação, calculada de acôrdo com o 
presente artigo, exceder a quarenta ( 40) por cento dos lucros apu-
rados na forma do art. 4.0 , poderá a emprêsa limitar a essa percen-
tagem a parcela destinada à distribuição. 

§ 4.º A importância destinada aos empregados, com partici-
pação nos lucros, não poderá exceder, em nenhum caso, à metade 
do total dos salários pagos no exercício, inclusive horas extraor-
dinárias. 

Suprimir o art. 32 do Projeto n.0 1 039-48. 

V 
Ao art. 6.º 
Acrescentar o seguinte parágrafo: 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo ao 

empregado que, tendo, mais de um ano de trabalho efetivo, se 
demitir ou fôr dispensado antes do encerramento do exercício fi-
nanceiro, salvo caso de improbidade comprovada. 

Suprimir o art. 7.º 

VI 
Ao art. 8.0 

Redigir como segue o art. 8.º: 
Art. 8.0 É extensiva a participação nos lucros aos que, embora 

sem a relação de emprêgo, exerçam efetivamente atividade pessoal 
na emprêsa, excluídos os diretores de sociedades anônimas. 
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Parágrafo único. Considerar-se-á salário, nos casos dêste arti-
go, a remuneração pro labore escriturada em despesas gerais ou 
contas subsidiárias, dentro dos limites fixados na letra B, 
art. 1.0, da Lei n.0 1 474, de 26-11-51. 

VII 
Aos arts. 9.0 a 16 
Substituir êstes sete artigos pelos seguintes: 
Art. 10. Para o cumprimento desta lei, serão observados planos 

de participação organizados pelas emprêsas, respeitado o disposto 
no art. 6.º 

Art. 11. cada plano deverá prever a distribuição dos lucros 
entre os empregados, na proporção do salário individual, inclusive 
a remuneração de horas extraordinárias, percebido durante o ano, 
desprezadas as parcelas inferiores a Cr$ 50,00 e arredondadas 
para a centena seguinte as de valor igual ou superior e até .... 
Cr$ 99,99. 

Parágrafo único. Serão tomadas em consideração, além disso 
e mediante o acréscimo de parcelas complementares aos números 
indicativos do salário individual: 

a) obrigatóriamente, a antiguidade na emprêsa; 
b) facultativamente, a freqüência e a eficiência. 
Art. 12. A parcela relativa à antiguidade na emprêsa corres-

ponderá a dois (2) por cento do número indicativo do salário 
individual, para cada ano completo de efetivo exercício, conside-
rando-se ano o período de trezentos e sessenta e cinco (365) dias. 

Art. 13. A parcela relativa à assiduidade deverá: 
a) ser inversamente proporcional ao número de faltas regis-

tradas durante o ano e até o máximo de dez; 
b) obedecer a escala em que, à freqüência integral, corres-

ponda parcela igual, no máximo, a vinte (20) por cento do nú-
mero indicativo do salário individual. 

Art. 14. A parcela relativa à eficiência do empregado será 
fixada livremente pelo empregador, não podendo entretanto ex-
ceder a trinta (30) por cento do número indicativo do salário 
individual. 



- 204 -

Art. 15. Mediante acôrdo entre a emprêsa e a maioria de 
dois terços (2/3) dos seus empregados, poderão ser organizados 
planos de participação sem observância do disposto nos arts. 11, 
12, 13 e 14. 

Parágrafo único. O acôrdo terá vigência pelo prazo de um 
ano. 

Art. 16. Se, até noventa (90) dias da data do balanço, não 
estiver organizado o plano de participação, a distribuição será 
feita considerando-se apenas o salário individual e a antiguidade 
na emprêsa. 

VIII 

Ao art. 18 
Redigir como segue o art. 18: 
Art. 18. Tôda vez que a participação individual exceder a 

um duodécimo (1/12) do salário percebido durante o ano, o ex-
cesso será depositado em nome do empregado, na própria emprêsa, 
em conta especial, vencendo juros não inferiores a seis (6) por 
cento ao ano ou, se o empregador preferir, em conta especial em 
Caixas Econômicas ou em Bancos de que a União ou os Estados 
sejam acionistas majoritários. 

§ l.º Sàmente serão permitidas retiradas na conta especial 
de que trata êste artigo: 

a) para integrar, no todo ou em parte, capital que o empre-
gado tenha subscrito ou venha a subscrever na emprêsa; 

b) para aquisição de casa própria; 
e) para compensar, até o máximo de um vinte e quatro avos 

(1/24) do salário anual, a falta ou deficiência de participação nos 
lucros; 

d) quando cessar ou fôr rescindido o contrato de trabalho, 
em prestações mensais não superiores à metade do último salário 
mensal percebido. 

§ 2.º É permitido às emprêsas, para fins de pagamento do 
impôsto de renda, abater, do lucro do exercício em que se verifi-
carem, o valor das retiradas de acôrdo com o disposto na letra a 
do parágrafo anterior. 

§ 3.º O abatimento previsto no § 2.0 não será considerado, 
para fins de reduzir os lucros a que se refere o art. 4.º 
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IX  
Ao art. 20  
Dizer "dissociação" em vez de "dissolução".  

X 
Ao art. 21 
Redigir como segue o parágrafo único do art. 21: 
Parágrafo único. Dentro do mesmo prazo, a emprêza entre-

gará a cada empregado uma "nota de par.ticipação nos lucros" 
da qual constem, discriminadamente: 

a) o lucro partilhável, na forma do art. 6.º; 
b) o cálculo da parte que caberá ao empregado, de acôrdo 

com o plano de participação adotado. 

XI 
Ao art. 21 
Acrescentar o seguinte parágrafo: 
§ - Na demonstração da conta de lucros e perdas, a despesa 

de salários a que se refere o art. 6.º deverá figurar destacada-
mente. 

XII 
Depois do art. 21 
Acrescentar, depois do art. 21, o seguinte artigo: 
Art. - As emprêsas sem capital registrado ou com capital re-

gistrado até Cr$ 100.000,00 e que tenham, em qualquer dos dois ca-
sos, até vinte (20) empregados, poderão optar pelo pagamento a ca-
da um, como participação nos lucros, de um duodécimo do salário 
individual percebido durante o exercício, dispensadas as demais 
exigências desta lei. 

XIII 
Ao art. 23 
Redigir como segue o art. 23: 
Art. 23. O pagamento da participação poderá ser feito, de 

uma só vez ou em quatro prestações no máximo, até 20 de de-
zembro de cada ano. 

Parágrafo único. Quando a participação fôr igual ou inferior 
a um vinte e quatro avos (1124) do salário anual, seu pagamento 
será efetuado de uma só vez, por ocasião do Natal. 
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XIV 

Ao art. 22 
Dizer, em vez de "15 dias", "30 dias". 

XV 
Ao art. 25 
Redigir como se segue o art. 25: 
Art. 25. As reclamações e dissídios relativos à aplicação desta 

lei serão instruídos com a prova da impugnação a que se refere 
o art. 22, cabendo à Justiça do Trabalho sua apreciação e jul-
gamento. 

XVI 

Ao art. 26  
Dizer, no parágrafo único, "importâncias" em vez de "cotas''.  

XVII 

Ao art. 31 
Acrescentar os seguintes parágrafos: 
§ l.º Para os fins dêste artigo, as emprêsas são obrigadas 

a remeter, durante os três anos de vigência desta lei e na confor-
midade do que dispuser o respectivo Regulamento, ao Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comércio, cópia da demonstração da 
conta de lucros e perdas e de resumo dos cálculos a que se refere 
o art. 21. 

§ 2.0 A infração do disposto no parágrafo anterior será pu-
nida com multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00. 

XVIII 

Ao art. 30: 
Dizer Cr$ 10. 000,00 em vez de Cr$ 3. 000,00. 

XIX 

Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - No caso de emprêsas com sede no estrangeiro e agên-

cias ou filiais no País, sem capital destinado a aplicação no terri-
tório nacional, a parcela a que se refere o art. 6.º corresponderá: 
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I - a um quarto (1/4) do total dos salários pagos durante 
o ano e a êle referentes, se êsse total fôr igual ou inferior a trinta 
(30) por cento dos lucros tributáveis pela legislação do impôsto 
de renda, com as deduções previstas nos itens I e IV do art. 4.0 ; 

II - à percentagem mencionada no item anterior, em caso 
contrário. 

XX 
Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - O capital das emprêsas estrangeiras, de suas filiais 

ou agências, inclusive as concessionárias de serviços públicos, para 
os fins desta lei, será constituído: 

I - do capital estrangeiro, originário de acionistas, que tenha 
sido efetivamente aplicado na emprêsa, no território nacional; 

II - dos lucros tributados que tenham sido incorporados ao 
capital ou escriturados como reservas ou provisões, excluídas as 
destinadas expressamente a atender depreciações e outras eventuais 
reduções do ativo. 

§ 1.0 O capital em moeda estrangeira será convertido em 
cruzeiros à taxa vigente na data de sua entrada no País ou de sua 
incorporação ao passivo da emprêsa, filial ou agência. 

§ 2.º As emprêsas filiais ou agências a que se refere êste 
artigo ficam obrigadas para os fins desta lei a publicar, no Diário 
Oficial e em dois jornais de grande circulação, os seus balanços e 
as demonstrações das contas de lucros e perdas, os quais deverão 
ser elaborados de acôrdo com as normas estabelecidas nos arts. 135 
e 136 do Decreto-lei n.º 2 627, de 26 de dezembro de 1940. 

XXI 

Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - Esta lei não prejudicará os contratos de participação 

nos lucros, sejam quais forem as suas modalidades existentes na 
data de sua vigência. 

Parágrafo único. Em tais casos a participação resultante da 
presente lei será levada à conta dos pagamentos devidos pela em-
prêsa aos empregados. 
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XXII 

Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - Nas sociedades de economia mista, em que a maioria 

do capital pertencer à União, ao Estado ou ao Município, a parti-
cipação nos lucros será fixada livremente pelas respectivas admi-
nistrações e obedecerá a planos por elas elaborados. 

XXIII 

Ao art. 17 
Dizer "parcelas" em vez de "cotas". 

XXIV 

Ao art. 19 
Redigir como se segue a parte final: 
"escriturando capital e lucros e perdas próprios, fazem decla-

ração de renda à parte da emprêsa principal". 
A título de esclarecimento a Comissão Especial submete tam-

bém ao plenário, em anexo a êste parecer, a redação que terá o 
Projeto n.º 1039-48, com a adoção das emendas acima. 

Sala das Sessões, em 13 de outubro de 1962. - Hildebrando 
Bisaglia, Presidente, com voto em separado. - Daniel Faraco, Re-
lator - Paulo Sarasate - Celso Peçanha, com restrições. - Os-
valdo Trigueiro - Hélio Cabal - Bilac Pinto - Tancredo Neves 
- Alcides Carneiro, vencido quanto à emenda n.0 VI. - Moura 
Rezende. 

DECLAÇÃO DE VOTO DO SENHOR  
HILDEBRANDO BISAGLIA  

PROJETO N.0 1 039-1948 

Louvando o trabalho árduo do Relator e demais membros da 
Comissão Especial criada para elaborar parecer sôbre o Projeto 
da Participação do Trabalhador nos Lucros das Emprêsas, como 
Presidente da referida Comissão, discordando de ponto essencial 
nos estudos no seu seio verificados, formulo o presente voto para 
esclarecer que, ao interpretar o item IV do art. 157 da Consti-
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tuição Federal, sómente posso admitir, contràriamente ao pensa-
mento da maioria dos membros daquela Comissão, a figura do 
trabalhador como sendo o empregado sujeito a relação de emprêgo, 
ou melhor, trabalhador assalariado. 

Insiste a Comissão que a Constituição sómente se refere a tra-
balhador, m.as não podemos na interpretação constitucional admi-
ti-lo como todo aquêle que trabalha em uma emprêsa, seja empre-
gado ou empregador. Na simples leitura dos itens que integram o 
art. 157 e seu parágrafo único da nossa Carta Magna verificamos 
que todos se referem ao trabalhador empregado. 

Assim sendo, a redação dada pela Com.issão ao art. 8.º do 
Projeto n.º 1 039-48, composto pela emenda n.º 6, publicada em 
anexo, encerra ao nosso ver uma violação insofismável do espírito 
constitucional. 

Discordamos ainda do item III do art. 4.º, onde, ao definir o 
lucro, são deduzidas as quantias correspondentes ao aumento do 
valor do ativo, resultante de vendas ou reavaliações efetuadas no 
respectivo exercício: a) dos imóveis utilizados pela emprêsa para 
alojamento dos seus serviços e instalações; b) da maquinaria uti-
lizada pela emprêsa para produção de bens de seu ramo de negócio. 
Discordamos, porque possibilitará redução sensível e incabível do 
monte partilhável, máxime nas reavaliações, que, efetuadas con-
tinuadamente, constituirão um veículo permanente de burla ao 
direito do empregado pelo decréscimo constante do monte par-
tilhável. 

Também somos vencidos quanto ao item IV do art. 4.º, que 
permite a dedução nos lucros da importância necessária à amorti-
zação de prejuízo verificado nos três últimos exercícios, até o má-
ximo de 30 % dos lucros a que se refere o próprio artigo. 

Evidentemente, verificamos que, não tendo participado de 
lucro por não havê-lo nos exercícios anteriores, e considerando 
ainda que o trabalhador, não integrando a administração empre-
sária, nada pode fazer para que existam lucros, não nos parece 
criterioso que sacrifiquemos a participação em determinado exer-
cício dos empregados, pelos prejuízos porventura ocorridos em 
três exercícios anteriores. 

Ao art. 5.0 , item 3.º, também opomos a nossa desaprovação e 
isto porque possibilita a inclusão, no capital, dos empréstimos feitos 
pelos titulares das firmas individuais ou dos sócios solidários du-
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rante dois anos, dêsse modo dando à emprêsa um capital irreal 
que possibilitará aos sócios, nesta lei, uma retirada de capital maior 
em detrimento do volume do lucro a ser distribuído. 

No atinente ao art. 6.0 e seus parágrafos constatamos que a 
fórmula para participação é complexa, o que vai trazer sérios em-
baraços a empregadores e empregados, principalmente nas em-
prêsas menores, que não possuem pessoal especializado e afeito 
ao sistema de cálculo estabelecido. 

Sôbre o parágrafo único do art. 6.º, não nos parece justo que 
determinados empregados que exercem trabalho em. condições es-
peciais, em contrato, por exemplo, sujeito a obra determinada ou 
evenimento certo, fiquem divorciados das vantagens da lei em face 
de não contarem um ano de trabalho efetivo na emprêsa. Citamos, 
por exemplo, o caso do empregado que, trabalhando em uma cons-
trução para a qual foi contratado até o seu término, e tendo con-
tribuído efetivamente para o lucro empregatício, não tem direito 
a participação. Deveria, sim, participar proporcionalmente ao seu 
tempo de contrato. 

No que tange ao citado art. 8.0 e seu parágrafo único, houve 
ainda por bem a Comissão Especial determinar como salário a 
remuneração pro labore do sócio ou diretor da emprêsa, mas a 
realidade é que, já estando remunerado o trabalho de tal sócio, 
proprietário ou diretor em face da retribuição bem maior que per-
cebe pelo seu trabalho (pro labore) e ainda pela renda normal que 
terá de seu capital na conceituação ampla e favorecida estabelecida 
no projeto, concluímos que o critério é de excessivo favor aos con-
templados. 

Seria mais lógico, para atender à situação dos pequenos em-
presários (proprietários de barbearia, por exemplo, que trabalham 
no estabelecimento com seus empregados), a criação de uma cota 
de compensação fixada na base da maior participação individual 
obtida na emprêsa, pelos respectivos empregados. Evitaríamos o 
chocante critério de se considerar como empregados os detentores 
do capital e empresários os contratantes de serviços. 

Aos arts. 9.0 a 16 foram apresentadas emendas em. substitui-
ção ao constante do projeto votado, pelas quais se traçou quatro 
elementos que deverão ser considerados para a participação do 
empregado, sendo dois obrigatórios - salário e tempo de serviço, 
e dois outros facultativos - eficiência e assiduidade. Embora jul-
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guemos que o elemento eficiência deveria ser, ao lado do salário, 
elemento essencial para a fixação do limite de participação nos 
lucros, a impossibilidade de sua verificação é tão frisante que re-
sulta sempre em. fator sujeito unicamente ao arbítrio do empre-
gador, possibilitando sem dúvida o favoritismo inconveniente em 
uma lei como a que pretende votar. 

Fomos assim contrários ao elemento eficiência por julgá-lo 
prejudicial aos interêsses da maioria dos trabalhadores. 

Acresce ainda que o pêso dado ao elemento eficiência no 
art. 14 poderá alcançar até 30% do número indicativo do salário 
individual, que é o elemento básico. Assim, concederíamos aos 
patrqes uma ingerência exagerada na distribuição dos lucros aos 
seus empregados, o que signifiéa, em última análise e diante da 
realidade que conhecemos do critério empresário no Brasil, em 
protecionismo aos auxiliares mais categorizados e diretos dos em-
pregadores (que quase sempre percebem maiores salários). 

Também ao art. 18 (subemenda VIII) opomos a nossa dis-
cordância, porquanto determina o depósito do excesso de um duo-
décimo (1/12) do salário percebido, que é o limite máximo da cota 
de participação livremente percebida pelo empregado, no próprio 
estabelecimento, com juros nunca inferiores a 6% ao ano. 

Concordamos com a capitalização favorável aos trabalhadores, 
em estabelecimentos bancários, mas não na própria emprêsa, su-
jeitando o assalariado ao risco empresário. 

O critério facultativo estabelecido em um artigo depois do 
art. 21, objeto da subemenda n.0 XII da Comissão, permite a fraude 
em detrimento do empregador, porque nas emprêsas sem capital 
registrado ou de capital registrado inferior a Cr$ 100. 000,00 e 
que tenham até 20 empregados o empregador "poderá" optar pelo 
pagamento de apenas um duodécimo do salário individual do ano 
de exercício . 

O art. 25 (subemenda n.º XV) determina que as reclamações 
na Justiça do Trabalho deverão estar instruídas com a prova da 
impugnação a que se refere o art. 22 (dentro de 30 dias após re-
ceber a nota de participação, poderá o empregado impugnar o 
cálculo). 

Sabemos das dificuldades das emprêsas na apreciação de ma-
téria contábil e que envolve legislação fiscal, etc., e, em conse-
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quencia, perderão os trabalhadores em sua maioria o prazo de 
impugnaçao e ficarão ini1:>1dos de reclamar posteriormente na 
Justiça. 

Esta condição afeta ao trabalhador. 
Em suma, votamos íavoràvelmente a diversas das subemendas 

apresentadas e vencidos fomos na discussão de outras, e ainda com 
restrições acedemos a certas disposições aprovadas, mas desejamos 
acentuar que preocupa-nos essencia1mente o desejo de ver regu-
lamentado e transformado em lei o inciso IV do art. 157 da Cons-
tituiçao, porque temos a convicção de que, com as falhas, ou 
melhor, com a experiência que adquiriremos após dois ou três anos 
de vigencia da lei, poderemos ajustá-la à realidade nacional, aten-
diuo o ot>jetivo do instituto da participação nos lucros que é o de 
favorecer ao trabalhador. 

Nosso pensamento sincero é que o trabalho da Comissão, rea-
lizado em reuniões diárias, com grande esfôrço de seus membros, 
concede uma participação mínima, quando pessoalmente deseja-
ríamos conceder o maxuno, aos que tanto necessitam. 

Em 13 de outubro de 1952. - Hildebrando Bisaglia. 

PROJETO N.º 1039-48, REFUNDIDO DE ACôRDO COM  
AS EMENDAS APROVADAS PELA COMISSÃO  

Dispõe sôbre a participação do trabalhador nos lucros da emprêsa. 

CAPíTULO I 

Disposição Preliminar 

Art. 1.º Todo trabalhador tem direito a participar nos 
lucros da emprêsa a que serve como empregado, nos têrmos e pela 
forma que esta lei determina. 

CAPíTULO II 

Da Emprêsa 

Art. 2.0 Emprêsa é tôda entidade individual ou coletiva 
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria 
e dirige a prestação pessoal de serviços. 
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Ar.t. 3.° Consideram-se emprêsas autônomas para os efeitos 
desta lei as filiais, sucursais, agências e demais estabelecimentos 
dependentes que, escriturando os seus lucros e perdas próprios, 
fazem declaração de renda à parte da emprêsa privada. 

Art. 4.º Provada a dissociação de um mesmo grupo co-
mercial ou industrial em várias emprêsas ou alteração jurídica da 
sua estrutura, com o fim de diminuir os lucros de uma ou de al-
gumas dentre elas, ilidindo os objetivos de participação, poderá a 
Justiça do Trabalho, a requerimento dos interessados, determinar 
que, para efeitos desta lei, as emprêsas constantes do grupo sejam 
consideradas como uma só. 

Art. 5.º Capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é a 
soma das seguintes parcelas: 

I - capital realizado; 
II - reservas e provisões, excluídas as destinadas expressa-

mente a atender depreciações e outras eventuais reduções do ativo; 
III - até o limite de quantia igual à som.a das parcelas I e 

II, setenta (70) por cento das importâncias que os titulares das 
firmas individuais ou os sócios solidários tenham mantido em poder 
das respectivas emprêsas, durante pelo menos dois anos, deduzidos 
os respectivos juros. 

Parágrafo único. As quantias destinadas a constituir reservas 
somente serão somadas ao capital, para os fins previstos neste 
artigo, a partir do exercício seguinte ao em que receberem essa 
destinação. 

Art. 6.º O capital das emprêsas estrangeiras, de suas filiais 
ou agências, inclusive as concessionárias de serviços públicos, para 
os fins desta lei, será constituído: 

I - do capital estrangeiro originário de acionistas, que tenha 
sido efetivamente aplicado na emprêsa no território nacional; 

II - dos lucros tributados que tenham sido incorporados no 
capital ou escriturados como reservas ou previsões, excluídas as 
destinadas expressamente a atender depreciações e outras even-
tuais reduções do ativo. 

§ 1.º O capital em moeda estrangeira será convertido em 
cruzeiros à taxa vigente na data de sua entrada no País ou de sua 
incorporação ao passivo da emprêsa, filial ou agência. 

§ 2.0 As emprêsas, filiais ou agências a que se refere êste 
artigo ficam obrigadas, para os fins desta lei, a publicar, no Diário 
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Oficial e em dois jornais de grande circulação, os seus balanços e 
as demonstrações das contas de lucros e perdas, os quais deverão 
ser elaborados de acôrdo com as normas estabelecidas nos arts. 135 
e 136 do Decreto-lei n.º 2 627, de 26 de dezembro de 1940. 

CAPÍTULO III 

Dos Beneficiários 

Art. 7.º Empregado é a pessoa física que presta serviços 
de natureza não eventual à emprêsa, sob a dependência desta e 
mediante salário. 

Parágrafo único. Não se incluem nos benefícios desta lei: 
a) os empregados a serviço de profissionais liberais, institui-

ções de beneficência, associações recreativas ou outras instituições 
sem fins lucrativos; 

bJ os empregados domésticos; 
e) os trabalhadores rurais, exceto os que sejam empregados 

em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos tra-
balhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como 
industriais ou comerciais; 

d) os servidores públicos e das entidades paraestatais; 
e) os servidores de autarquias; 
f) os empregados das emprêsas de propriedade da União, do 

Estado e dos Municípios, salvo daquelas cuja propriedade ou ad-
ministração resultem de circunstâncias transitórias. 

Art. 8.0 É extensiva a participação nos lucros aos que, em-
bora sem a relação de emprêgo, exerçam efetivamente atividade 
pessoal na emprêsa, excluídos os diretores de sociedades anônimas. 

Parágrafo único. Considerar-se-á salário, nos casos dêste 
artigo, a remuneração pro labore escriturada em despesas gerais 
ou contas subsidiárias, dentro dos limites fixados na letra B, art. 1.0, 

da Lei n.0 1474, de 26 de novembro de 1951. 
Art. 9.º Somente participarão dos lucros os empregados 

cujos contratos de trabalho, em sua duração, tenham abrangido 
tocio o exercício financeiro a que tais lucros se refiram. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo ao 
empregado que, tendo mais de um ano de trabalho efetivo, se de-
mitir ou fôr dispensado antes do encerramento do exercício fi-
nanceiro, salvo caso de improbidade comprovada. 
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CAPÍTULO IV 

Dos Lucros e sua Partilha 

Art. 10. Lucros, para os efeitos desta lei, são os tributáveis 
pela legislação do impôsto de renda, deduzidos: 

I - o montante do impôsto de renda, excluídas as multas; 
II - os juros de oito (8) por cento sôbre o capital da emprêsa, 

para remuneração dêste; 
III - as quantias correspondentes ao aumento do valor do 

ativo resultante de vendas ou reavaliações efetuadas no respec-
tivo exercício: 

a) dos imóveis utilizados pela emprêsa para alojamento de 
seus serviços e instalações; 

b) da maquinaria utilizada pela emprêsa para a produção de 
bens do seu ramo de negócio; 

IV - a importância necessária à amortização de prejuízos 
verificados nos três últimos exercícios, até o máximo de trinta (30) 
por cento dos lucros a que se refere êste artigo. 

Art. 11. Dos lucros apurados na forma do art. 10 a emprêsa 
distribuirá entre os seus empregados parcela não inferior a uma 
fração cujo numerador será o total dos salários pagos durante 
o ano e a êle referentes, inclusive o pagamento de horas extraordi-
nárias, e cujo denominador será êsse total acrescido do capital 
definido no art. 5.º 

§ t.0 Sempre que a parcela a distribuir, calculada de acôrdo 
com êste artigo, resultar em importância inferior a um décimo 
(1/10) do total dos salários pagos durante o ano e a êle referentes, 
será ela majorada: 

a) até atingir aquela fração se, assim majorada, não exceder 
a vinte (20) por cento dos lucros apurados na forma do art. 10; 

b) até atingir vinte (20) por cento dos lucros apurados na 
forma do art. 10 se, com a majoração prevista na letra anterior, 
exceder a essa percentagem. 

§ 2.0 Não será alterada a parcela a distribuir quando, cal-
culada de acôrdo com êste artigo, fôr superior a vinte (20) por cento 
dos lucros apurados na forma do art. 10. 

§ 3.º Sempre que a participação, calculada de acôrdo com o 
presente artigo, exceder a quarenta (40) por cento dos lucros apu-
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rados na forma do art. 10, poderá a emprêsa limitar a essa per-
centagem a parcela destinada à distribuição. 

§ 4.0 A importância destinada aos empregados, como parti-
cipação nos lucros, não poderá exceder, em nenhum caso, a me-
tade do total dos salários pagos no exercicio, inclusive horas ex-
traordinárias. 

Art. 12. No caso de emprêsas com sede no estrangeiro e 
agências ou filiais no País, sem capital destinado a aplicação no 
território nacional, a parcela a que se refere o art. 11 corres-
ponderá: 

I - a um quarto (1/4) do total dos salários pagos durante o 
ano e a êle referentes, se êsse total fôr igual ou inferior a 30 % dos 
lucros tributáveis pela legislação do impôsto de renda, com as de-
duções previstas nos itens I e IV do art. 4.0 ; 

II - à percentagem mencionada no item anterior, em caso 
contrário. 

CAPÍTULO V 

Dos Planos de Participação 

Art. 13. Para o cumprimento desta lei, serão observados 
planos de participação organizados pelas emprêsas, respeitado o 
disposto nos arts. 11 e 12. 

Art. 14. Cada plano deverá prever a distribuição dos lucros 
entre os empregados, na proporção do salário individual, inclusive 
a remuneração de horas extraordinárias, percebidos durante o ano, 
desprezadas as parcelas inferiores a Cr$ 50,00 e arredondadas para 
a centena seguinte as de valor igual ou superior e até Cr$ 99,99. 

Parágrafo único. Serão tomadas em consideração, além disso 
e mediante o acréscimo de parcelas complementares aos números 
indicativos do salário individual: 

a) obrigatàriamente, a antiguidade na emprêsa; 
b) facultativamente, a freqüência e a eficiência. 
Art. 15. A parcela relativa •à antiguidade na emprêsa cor-

responderá a dois (2) por cento do número indicativo do salário 
individual, para cada ano completo de efetivo exercício, conside-
rando-se ano o período de trezentos e sessenta e cinco (365) dias. 
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Art. 16. A parcela relativa à assiduidade deverá: 
I - ser inversamente proporcional ao número de faltas re-

gistradas durante o ano e até o máximo de dez; 
II - obedecer a escala em que, à freqüência integral, corres-

ponda parcela igual, no máximo, a vinte (20) por cento do número 
indicativo do salário individual. 

Art. 17. A parcela relativa a eficiência do empregado será 
fixada livremente pelo empregador, não podendo entretanto exce-
der a trinta (30) por cento do número indicativo do salário indi-
vidual. 

Art. 18. Mediante acôrdo entre a emprêsa e a maioria de 
dois terços (2/3) dos seus empregados, poderão ser organizados 
planos de participação, sem observância do disposto nos arts. 14, . 
15, 16 e 17. 

Parágrafo único. O acôrdo terá vigência pelo prazo de um ano. 
Art. 19. Se, até noventa dias da data do balanço, não estiver 

organizado o plano de participação, a distribuição será feita con-
siderando-se apenas o salário individual e a antiguidade na 
emprêsa. 

Art. 20. Aos participantes a que se refere o art. 8.0 não se 
atribuirão parcelas complementares de assiduidade, nem de 
eficiência. 

CAPÍTULO VI 

Da Forma de Pagamento 

Art. 21. Dentro de noventa (90) dias da data do balanço, 
a emprêsa afixará a cópia do mesmo em local apropriado, junta-
mente com a demonstração da conta de lucros e perdas e um 
resumo dos cálculos efetuados para os fins desta lei. 

§ 1.º Dentro do mesmo prazo, a emprêsa entregará a cada 
empregado uma "nota de participação nos lucros" da qual constem, 
discriminadamente: 

a) o lucro partilhável, na forma do art. 10; 
b) o cálculo da parte que caberá ao empregado, de acôrdo 

com o plano de participação adotado. 
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§ 2.0 Na demonstração da conta de lucros e perdas, a despesa 
de salários a que se refere o art. 11 deverá figurar destacadamente. 

Art. 22. O empregado terá prazo de trinta (30) dias para 
fazer, perante a emprêsa, qualquer impugnação à "nota de par-
ticipação". 

Art. 23. O pagamento da participação poderá ser feito, de 
uma só vez ou em quatro prestações no máximo, até vinte (20) 
de dezembro de cada ano. 

Parágrafo único. Quando a participação fôr igual ou infe-
rior a um vinte e quatro avos (1/24) do salário anual, seu paga-
mento será efetuado de uma só vez, por ocasião do Natal. 

Art. 24. Tôda vez que a participação individual exceder a 
um duodécimo (1/12) do salário percebido durante o ano, o ex-
cesso será depositado, em nome do empregado, na própria em-
prêsa, em conta especial, vencendo juros não inferiores a seis (6) 
por cento ao ano, ou, se o empregado preferir, em conta especial 
em Caixas Econômicas ou em Bancos de que a União ou os Estados 
sejam acionistas majoritários. 

§ l.º Somente serão permitidas retiradas na conta especial 
de que trata êste artigo: 

a) para integrar, no todo ou em parte, capital que o empre-
gado tenha subscrito ou venha a subscrever na emprêsa; 

b) para aquisição de casa própria; 
e) para compensar, até ao máximo de um vinte e quatro 

avos (1/24) do salário anual, a falta ou deficiência de participação 
nos lucros; 

d) quando cessar ou fôr rescindido o contrato de trabalho, 
em prestações mensais não superiores à metade do último salário 
mensal percebido. 

§ 2.º É permitido às emprêsas, para fins de pagamento do 
impôsto de renda, abater, do lucro do exercício em que se veri-
ficarem, o valor das retiradas feitas de acôrdo com o disposto na 
ietrà-e do parágrafo anterior. 

§ 3.º o abatimento previsto no § 2.0 não será considerado, 
para fins de reduzir os lucros a que se refere o art. 10. 
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CAPfTULO VII 

Dos Casos Especiais 

Art. 25. Nas sociedades de economia mista, em que a maio-
ria do capital pertencer à União, ao Estado ou ao Município, a 
participação nos lucros será fixada livremente pelas respectivas 
administrações e obedecerá a planos por elas elaborados. 

Art. 26. As emprêsas sem capital registrado ou com capital 
registrado até Cr$ 100. 000,00 e que tenham, em qualquer dos dois 
casos, até vinte (20) empregados, poderão optar pelo pagamento 
a cada um, como participação nos lucros, de um duodécimo do 
salário individual percebido durante o exercício, dispensadas as 
demais exigências desta lei. 

CAPÍTULO VIII 

Das Reclamações 

Art. 27. As reclamações e os dissídios relativos à aplicação 
desta lei serão instruídos com a prova da impugnação a que se 
refere o art. 22, cabendo à Justiça do Trabalho sua apreciação e 
julgamento. 

Art. 28. No caso de revisão da declaração de renda pela 
repartição competente, ou reconhecido êrro na atribuição de cotas 
pela Justiça do Trabalho, a emprêsa pagará de uma só vez as 
diferenças que daí resultarem em favor do empregado, respeitada 
a distribuição anterior. 

Parágrafo único. Quando houver diminuição no valor da 
participação, poderá a emprêsa descontar por duodécimos, dos 
salários dos empregados, as importâncias que tiverem percebido 
a mais. 

Art. 29. Prescreve em dois anos o direito de pleitear a re-
paração de qualquer ato infringente desta lei, ou o pagamento 
de qualquer quantia proveniente de sua aplicação. 

Art. 30. As infrações da presente lei e as reclamações do 
empregado, quando reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, como 
dolosas, serão punidas com a imposição de multas que variarão 
de Cr$ 200,00 a Cr$ 10. 000,00, conforme o caso, elevadas ao dôbro 
nas reincidências . 
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CAPÍTULO IX 

Disposições Gerais 

Art. 31. Nas emprêsas cujas atividades tiverem início ou 
terminarem no curso do exercício financeiro, a participação inicial 
ou final abrangerá, respectivamente, os lucros auferidos até a data 
do primeiro balanço ou até o encerramento da liquidação da em-
prêsa. No segundo caso a participação será paga de uma só vez. 

Art. 32. Esta lei não prejudicará os contratos de participa-
ção nos lucros, sejam quais forem as suas modalidades, existentes 
na data de sua vigência. 

Parágrafo único. Em tais casos, a participação resultante 
da presente lei será levada à conta dos pagamentos devidos pela 
emprêsa aos empregados. 

Art. 33. Não se compreendem na remuneração do empre-
gado, para os efeitos legais, inclusive da previdência social, as 
importâncias recebidas como participação nos lucros. 

Art. 34. Constituirá crédito privilegiado em caso de falên-
cia ou concordata o total das importâncias devidas aos empregados, 
em razão da presente lei, inclusive os depósitos a que se refere o 
art. 24. 

Art. 35. Após o primeiro ano de vigência desta lei, o Minis-
tério do Trabalho, Indústria e Comércio promoverá amplo inqué-
rito sôbre a participação nos lucros, cujas conclusões serão dadas 
ao conhecimento do Poder Legislativo nos dois anos subseqüentes. 

§ 1.º Para os fins dêste artigo, as emprêsas são obrigadas a 
remeter, durante os três primeiros anos de vigência desta lei e 
na conformidade do que dispuser o respectivo Regulamento, ao 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, cópia da demonstra-
ção da conta de lucros e perdas e do resumo dos cálculos a que 
se refere o art. 21. 

§ 2.0 A infração do disposto no parágrafo anterior será pu-
nida com a multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00. 

Art. 36. O Poder Executivo baixará, dentro de noventa (90) 
dias, o Regulamento de execução desta lei, a qual entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
- Daniel Faraco, Relator. 
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VOTAÇÃO, EM SEGUNDA DISCUSSÃO, DO PROJETO N.º 1 039-C, 
DE 1948, QUE DISPÕE SôBRE A PARTICIPAÇÃO DO 
TRABALHADOR NOS LUCROS DAS EMPRÊSAS; TENDO 
PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL (RESOLUÇÃO N.º 192-
-52), COM SUBEMENDAS DE 2.ª DISCUSSÃO, E DECLA-
RAÇÃO DE VOTO DO SR. HILDEBRANDO BISAGLIA. (EM 
URGÊNCIA.) 

(Sessão ordinária de 21-10-1952) 

O SR. PLíNIO COELHO (Para uma questão de ordem) 
Sr. Presidente, a Resolução que determinou a criação de uma Co-
missão Especial para dar parecer sôbre os projetos, em andamento 
nesta Casa, relativos à regulamentação do dispositivo constitucio-
nal que deu ao trabalhador brasileiro o direito de participar nos 
lucros das emprêsas, nasceu do acôrdo que buscamos todos quantos 
temos uma parcela de responsabilidade na feitura das leis traba-
lhistas, um meio têrmo, uma espécie de denominador comum que 
evitasse a luta entre as várias correntes que já se digladiavam e 
fizesse com que o trabalhador lograsse ver aprovado o nôvo ins-
tituto, esperado ansiosamente há seis anos. 

Como sabem os Srs. Deputados, o Plenário rejeitou o Projeto 
da Comissão de Legislação Social, que, realmente, beneficiava o 
trabalhador. Estudamos essa proposição e sabemos que, apesar de 
suas falhas, ela não desencantaria os empregados. A Câmara deu 
preferência, porém, ao Projeto Paulo Sarasate, que vem da legis-
latura passada. A Comissão técnica não se conformou, ainda que 
vencida. O Projeto Sarasate havia voltado às Comissões por ter 
recebido emendas. O descontentamento dos que haviam estudado 
o assunto estava em tôdas as conversas, em tôdas as palestras. 
Veio, então, a Comissão Especial. 

Em relação ao projeto emendado, corrigido e aprovado pela 
Comissão, que não satisfaz em absoluto ao trabalhador e que pa-
rece, data venia dos componentes da dita Comissão, feito por em-
pregador, alimento a seguinte dúvida: podia a Comissão elaborar 
outro projeto ou só poderia fazer subemendas às emendas da 
última discussão? Pelo que se vê do projeto que nos dão para apro-
var ou rejeitar nesta hora é clara a resposta de que a Comissão 
Especial, na base de subemendas, inclusive de emendas que não 
existem, realmente redigiu um nôvo projeto. A de n.0 1 versava 
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a respeito dos artigos que vão do n.0 9 ao 16; a de n.0 2 debatia 
o § 2.º do art. 4.0 ; a de n.0 4 mandava dar nova redação ao art. 5.0 ; 

e a de n.º 5, finalmente, modificava o art. 9.º Era lógico que a Co-
missão, fazendo subemendas, só poderia alterar os artigos cons-
tantes de emendas. Assim, porém, não aconteceu, pois, não exis-
tindo emenda em derredor do art. 3.º, por exemplo, como se vê 
à página 12 do avulso, o dito artigo não seria alterado pela Co-
missão. Tal não ocorreu e nôvo prisma foi oferecido à matéria 
pertinente ao art. 3.º Outros exemplos poderia eu oferecer à Casa, 
mas, a sobejo, está provado que a Comissão fêz outro projeto, in-
teirinho, novinho em fôlha ... 

Tendo ocorrido, como ocorreu, tal fato, é intuitivo que tería-
mos o direito de emendar o nôvo projeto, a fim de corrigir e de-
bater alguns dos seus artigos que são, a meu ver, atentatórios ao 
direito do trabalhador. Aceito o projeto como está, como se en-
contra, o trabalhador se desencantará do Congresso. Urge emen-
dá-lo. Afirma-se, todavia, que não mais as emendas poderão ser 
apresentadas, isto porque a Comissão aceitou e examinou o Pro-
jeto Paulo Sarasate, que já estava com a sua segunda discussão 
encerrada. Se verdadeira essa hipótese, estamos com um projeto 
nôvo, que traz e contém idéias novas, e não podemos emendá-lo. 
Foi cerceado o nosso direito. 

E levanto agora a questão de ordem. Se se verificou o fato que 
estamos apontando e através do qual encontramos matéria nova, 
pergunto a V. Exa. se o projeto não deveria voltar à primeira ou 
à segunda discussão, a fim de que pudéssemos, nós que nos inte-
ressamos pela vida do trabalhador, oferecer novos caminhos, har-
monizando melhor o Capital e o Trabalho, sem gerar desconten-
tamentos. Mesmo que o Regimento não permita a interpretação 
que lhe estamos dando, esta hermenêutica deveria ser forçada, a 
solução que estamos lembrando deveria ser aceita em nome da 
Paz Social e - por que não dizê-lo? - do próprio decôro da Câ-
mara. Digo decôro da Câmara porque não acredito que com a 
criação dessa Comissão se visasse a um golpe baixo, a um golpe 
rasteiro. Acredito, antes, na boa fé, na boa intenção do líder da 
Maioria, Sr. Gustavo Capanema, e nos demais que subscreveram 
a proposição. Desejou-se resolver questiúnculas e aprovar o pro-
jeto por que se bate o proletariado brasileiro há quase seis anos. 
O que se vê, porém, - peço perdão aos membros da Comissão -
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é algo de pasmar, de estarrecer, pois a Câmara vai ficar, se V. Exa., 
Sr. Presidente, não tomar providências, cerceada no seu direito 
de em.endar. 

Temos na nossa frente para estudos e debates um projeto 
nôvo em fôlha e queremos ter o direito de emendá-lo. O Direito é, 
antes de tudo, bom-senso e lógica: podemos aprovar uma propo-
sição que não tivemos tempo de examinar? Esta, a questão de 
ordem, que julgamos de magna importância. Perdoe-me V. Exa. 
se não citei o número do artigo do Regimento que foi violado, como 
determina a nossa Lei Interna. Lembrei, porém, a Resolução que 
substitui os artigos que eu poderia invocar, sendo, como é, subs-
titutiva e supletiva, quanto a esta matéria, ao próprio Regimento. 

Deixo ao critério de V. Exa., na certeza de que V. Exa. tudo 
fará a fim de que o trabalhador não seja prejudicado com a apro-
vação, sem discussão, do projeto ora em votação, originário da 
Comissão Especial. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado confessou expres-
samente que não pode citar o dispositivo regimental cuja inter-
pretação, por meio de questão de ordem, deseja provocar. 

Eu me vejo em dificuldade para tomar como questão de ordem 
a bela exposição que S . Exa. acaba de fazer, porque não sei qual 
o artigo do Regimento que deseja interpretado pela Mesa. 

O SR. PAULO SARASATE (Para uma questão de ordem) * 
- Sr. Presidente, permita-me um esclarecimento, embora não 
autorizado por tôda a Comissão, mas como um dos seus compo-
nentes e por delegação do Sr. Relator, o nobre Deputado Daniel 
Faraco, acêrca de certas considerações feitas pelo nobre represen-
tante do Amazonas à guisa de questão de ordem. 

Diz S. Exa. que a Comissão Especial, indo além do votado, 
teria apresentado projeto nôvo. É a primeira contestação que tenho 
a fazer a S. Exa. A Comissão Especial não apresentou projeto 
nôvo. A Comissão Especial, dentro de sua órbita de atribuições, 
ofereceu emendas ao Projeto n.0 1 039, já aprovado em primeira 
discussão pela Câmara nesta legislatura. A Comissão Especial foi 
constituída, nos precisos têrmos do projeto de resolução respectivo, 
para, substituindo as outras Comissões que deveriam opinar sôbre 
a matéria, manifestar-se acêrca da proposição votada, tal como 

• Não foi revisto pelo orador. 
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qualquer Comissão se manifesta, e das emendas apresentadas em 
segunda discussão, emitindo parecer sôbre essas emendas e, se lhe 
aprouvesse, apresentando emendas próprias, como tôdas as Co-
missões comuns da Câmara o fazem., dentro dos preceitos regi-
mentais. 

Não é exato, Sr. Presidente, - e esclareço-o em homenagem 
ao nobre e brilhante colega - que a Comissão haja apresentado 
subemendas ou projeto nôvo. Realmente, à pág. 12 do avulso, en-
cimando as emendas, lem.os: "Subemendas da Comissão". Mas 
não são subemendas e sim emendas, porque está dito, poucas 
palavras antes, no próprio parecer da Comissão: 

" ... que as emendas ao mesmo oferecidas em ple-
nário na segunda discussão chamaram a atenção da Câ-
m.ara para pontos controversos, onde, realmente, à luz 
de estudos feitos em vários setores, se impõe modificar 
o referido projeto, opina no sentido de que seja o Projeto 
n.0 1 039, de 1948, aprovado em segunda discussão .. .''. 

O parecer, portanto, é pela aprovação, em segundo turno, da 
proposição aprovada em primeiro pela Câmara. E acrescenta.: 

" ... com as seguintes emendas da Comissão Especial". 

Está claramente dito, e não podia ser interpretado por outra 
forma. 

O Sr. Plínio Coelho - Mas, encerrada a segunda discussão, 
não podiam ser apresentadas emendas por Comissão alguma. 

O SR. PAULO SARASATE - Foram aprovadas as emendas 
da Comissão Especial substitutivas das de n.08 1, 2, 3, 4 e 5 do 
plenário. Não há golpe nenhum contra o plenário. A oportunidade 
de o plenário apresentar emendas - e os Deputados que se inte-
ressavam pelo projeto o fizeram - foi durante a segunda discussão, 
onde cinco emendas foram submetidas à consideração das Co-
missões Técnicas. 

Agora, o que não era possível era instituir-se uma comissão 
especial para opinar sôbre a matéria vedando-lhe o direito con-
cedido às demais Comissões de apresentar emendas. O que resta 
ao plenário, se as emendas não forem dignas de aprovação, é re-
jeitá-las; e, com aquelas apresentadas em segunda discussão, 
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proceder da mesma forma, sendo lícito a qualquer Deputado, autor 
de emenda ou não, requerer destaque delas para a votação em 
separado. 

Nessas condições, não assiste razão alguma aos nobres Depu-
tados que não se valeram das oportunidades regimentais para 
colaborar, como tantas vêzes pedimos, neste projeto, ao argüir 
agora de arbitrária ou exorbitante a Comissão Especial. Não há 
razão para isso. Como relator que fui, na passada legislatura, do 
projeto aprovado pela Câmara, tenho prazer em vê-lo discutido 
amplamente; como desejo que a Câmara se pronuncie ampla-
mente sôbre as emendas, com as quais concordei, salvo algumas 
restrições, porque entendo que o projeto precisa exatamente da 
colaboração de todos, para ser obra, tanto quanto possível, menos 
imperfeita do que é dado fazer em matéria tão controversa, tão 
importante. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. JOEL PRESÍDIO (Para uma questão de ordem) * -
Sr. Presidente, levantei, há poucos dias, questão de ordem sôbre 
a votação dêste projeto. Volto, agora, à presença de V. Exa., para 
pedir suas luzes, tirando-me da dúvida em que me encontro. Não 
tenho em mãos o Regimento, mas acredito existir nêle dispositivo 
proibindo que, na segunda discussão, qualquer comissão possa 
apresentar emenda. As comissões, entretanto, ao que me parece, 
podem oferecer subemendas às emendas existentes. Afigura-se-me, 
portanto, que a Comissão Especial não podia senão pronunciar-se 
sôbre as cinco emendas apresentadas ao projeto; a Comissão, 
porém, não se limitou a apreciar as cinco emendas: apresentou 
como subemendas cinco emendas, introduzindo matéria nova no 
projeto. Assim, lembro que V. Exa., ao resolver a minha questão 
de ordem, esclareceu que essas emendas seriam votadas uma a 
uma. É o que espero. Neste sentido vou enviar à Mesa requerimento. 

Acho, Sr. Presidente, que o elefante que a Comissão Especial 
quer fazer o plenário engulir é grande demais para passar pela 
nossa garganta. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Resolvendo a questão de ordem le-
vantada sexta-feira passada pelo nobre Deputado Joel Presídio -

• Não foi revisto pelo orador. 
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e S. Exa. se declarou satisfeito com o esclarecimento que dei -
decidi - e são os próprios têrmos da decisão - o seguinte: 

"Assim, temos de apreciar as emendas apresentadas 
em plenário - foram, se me não engano, cinco emendas 
- e as emendas apresentadas pela Comissão Especial." 

!í';. 
Não falei em subemendas, mas em emendas apresentadas pel~ 

Comissão Especial. O nobre Deputado, aceitando o esclarecimento 
dado pela Mesa, declarou que a solução lhe permitiria requerer 
destaque. Portanto, S. Exa. mesmo concordou com o esclareci-
mento da Mesa e antecipou que ia requerer destaque. A questão 
levantada hoje já foi, por conseguinte, resolvida na sessão da 
última sexta-feira. (Pausa.) 

Há vários requerimentos de destaque. Em primeiro lugar, o 
do Sr. Lúcio Bittencourt, nos seguintes têrmos: 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados: 
O abaixo assinado requer a V. Exa. que o Projeto n.0 1 039-C 

seja votado emenda por emenda. 
Rio, 21-10-52. - Lúcio Bittencourt, Líder em exercício do P.T.B. 

Há mais dois destaques, dos Srs. Hildebrando Bisaglia e Plínio 
Coelho, que ficarão prejudicados se o do nobre Deputado fôr apro-
vado, porque abrange os demais. 

O SR. PEREIRA DA SILVA (Para uma questão de ordem) ') 
- Sr. Presidente, há dias, sôbre êsse projeto, o nobre Deputado 
Sr. Eurico Sales solicitou e obteve da Mesa a retirada do mesmo 
da Ordem do Dia, devido a incorreções na publicação. 

Verifico agora, entretanto, pela leitura do avulso, que ainda 
há inúmeros enganos, até mesmo a omissão de artigos inteiros, no 
projeto, como, por exemplo, no capítulo VI, à fôlha 20, onde foi 
omitido o art. 21. 

Pediria, pois, a V. Exa., Sr. Presidente, mandasse proceder 
às emendas necessárias no avulso, a fim de que possamos votar 
com conhecimento dêsse dispositivo e de outros que, por acaso, 
ainda tenha sido omitidos. (Muito bem; muito bem.) 

• Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE - V. Exa. está-se orientando por avulso 
anterior, mandado fazer pelo Vice-Presidente. O art. 21 está aqui 
à pág. 3. 

O SR. PEREIRA DA SILVA - Trata-se, porém, do art. 22. 
O SR. PRESIDENTE - Consta também da pág. 3. V. Exa., 

nobre Deputado Pereira da Silva, labora em equívoco, pois o avulso 
é outro, o último, mandado fazer por ordem do Vice- Presidente. A 
declaração está à pág. 21. O avulso que tem de ser considerado é 
o primeiro e está certo. (Muito bem.) 

O SR. DANIEL FARACO (Para uma questão de ordem)* 
- Sr. Presidente, desejo prestar eclarecimento a respeito da dú-
vida levantada pelo nobre Deputado Sr. Pereira da Silva. 

O parecer com as emendas e o projeto aprovado em primeira 
discussão tiveram seus defeitos de publicação corrigidos no nôvo 
avulso. O êrro que o nobre Deputado aponta à pág. 20 não diz 
respeito a parecer nem a projeto, mas à publicação que, a título 
de esclarecimento, portanto sem fazer parte integrante do pa-
recer, foi anexada ao processo. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Em votação o requerimento do Senhor 
Deputado Lúcio Bittencourt, no sentido de ser votada emenda por 
emenda. 

O SR. DANIEL F ARACO - (Para encaminhar a votação) * 
- Sr. Presidente, ao ensejo de a Câmara votar o requerimento do 
nobre Deputado Sr. Lúcio Bittencourt, quero dizer algumas pa-
lavras sôbre o Projeto n.0 1 039 e o trabalho da Comissão nomeada 
a requerimento dos líderes para opinar a respeito das emendas 
de segunda discussão. 

Com a votação desta tarde, chega a seu têrmo a primeira 
etapa decisiva - que durou cinco anos - da importante e difícil 
tarefa que a Constituição confiou ao legislador ordinário: a de 
regulamentar a participação do trabalhador nos lucros da emprêsa. 

Para a obra que aí está e que vai ser submetida ao alto julga-
mento do plenário, concorreram vários setores da opinião pública. 
Nela colaboraram brasileiros preocupados com os destinos do País 
e confiantes na capacidade do nosso povo de enfrentar os desafios 
da história. Porque, Sr. Presidente, é a um desafio que estamos 

• Não foi revisto pelo orador. 
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procurando responder, o desafio que nos exige demonstrar que a 
luta de classes pode ser superada pelo estabelecimento de uma 
comunhão de interêsses, legítima e nacional, entre todos quantos 
cooperam no mesmo empreendimento econômico. 

A obra que aí está, obra de análise, de crítica, de construção 
paciente e trabalhosa, é sobretudo obra do Congresso. Foi o Con-
gresso, nestes cinco anos, o centro, o ponto de referência, o ani-
mador do esfôrço desenvolvido. 

É verdade que êste esfôrço poderia ter sido mais intenso e 
conduzido a resultados mais completos. Dificilmente, porém, po-
deria ter sido menos longo. É que só o tempo permite a sedimen-
tação indispensável e distinguir a esperança da ilusão, a previsão 
racional e lógica, dos palpites temerários e inconsistentes. Caberá 
mais tarde à experiência dizer até que ponto o Congresso acertou, 
e ministrar os ensinamentos que irão permitir um. juízo definitivo 
sôbre a obra realizada. 

Mas, Sr. Presidente, se dúvidas ainda há que remover na ma-
téria submetida à deliberação do plenário, uma coisa é certa e 
incontestável: não é possível construir nada de racional nesta 
matéria, não é possível sequer apreender o verdadeiro sentido da 
participação nos lucros, se nos mantivermos aprisionados no quadro 
estreito da luta de classes. 

O anseio de superar êsse quadro, na forma em que a máquina 
o fêz surgir, data de mais de um século. Data de quando se evi-
denciaram os males que o desajustamento entre a realidade eco-
nômica e a forma jurídica do contrato de trabalho originou e vem 
mantendo. 

Por que razão - e é a pergunta de várias gerações - deverão 
permanecer dissociados, pelo contrato de trabalho, aquêles a quem 
a técnica cada vez mais associa e conjuga no empreendimento 
econômico? 

O projeto que agora vai ser votado é uma tentativa de aper-
feiçoar o contrato de trabalho, no sentido que a clarividência da 
Igreja, pela voz de Prn XI, apontou, isto é, mitigando-o com ele-
mentos próprios do contrato de sociedade. 

Alto exemplo de compreensão deram os Partidos políticos na-
cionais quando, por meio de uma Comissão interpartidária, pro-
curaram sintetizar, nas emendas ora submetidas à decisão do 
plenário, os resultados dos numerosos estudos feitos, dentro e fora 
do Congresso. 
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A preocupação da Comissão não foi inovar, e sim somar. Em-
penhou-se, ela, tanto quanto lhe permitiram suas fôrças, em si-
tuar concretamente a questão e deduzir, lógica e racionalmente, 
as conseqüências práticas. 

Procurou, também, ser prudente, visando, sobretudo, evitar 
que uma grande e nobre idéia pudesse ficar comprometida em 
uma tradução para a realidade pela demagogia e pela precipitação. 

Seu trabalho não terá sido perfeito. Dificilmente poderia sê-lo 
qualquer trabalho dessa natureza. Mas devemos confiar em que 
o Senado saberá dizer, a respeito, a palavra justa e sugerir as 
correções a fazer. 

Sr. Presidente, sinto certa emoção nesta hora em que, como 
Deputado, devo, juntamente com os representantes do povo bra-
sileiro, dar um "sim" decisivo para levar à vida prática uma velha 
e ardente aspiração da minha geração. 

Volto a repetir, humilde e confiante, as palavras que me pa-
recem as mais próprias para esta hora. 

Que Deus inspire o legislador brasileiro neste histórico passo. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam o requeri-
mento do Sr. Lúcio Bitencourt, no sentido de ser votada em~nda 
por 'emenda, queiram ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

O SR. PLíNIO COELHO - Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. PLíNIO COELHO (Para uma questão de ordem) 

Sr. Presidente, faz minutos oferecemos à Casa e particularmente 
à Mesa uma questão de ordem e V. Ex.ª ... 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª vai voltar à mesma questão, 
já decidida? 

O SR. PLíNIO COELHO - Perdão, V. Ex.ª não decidiu a 
minha questão de ordem, afirmando, como afirmou, que não citara 
eu, ao levantá-la, o artigo do Regimento em que teria de basear-me. 

Ora, Sr. Presidente, argumentei em conformidade com a Reso-
lução que criou a Comissão Especial. Resolução representa artigo 
ou artigos do Regimento, porque revoga ou derroga princípios da 
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Lei Interna referentes a certos e determinados processos. Se, como 
no caso presente, é constituída uma Comissão Especial para opi-
nar sôbre determinada matéria substituindo ou fazendo as vêzes 
de várias Comissões permanentes, tôdas com funções específicas 
e estereotipadas por artigos regimentais, é óbvio que a Resolução 
passa a reger em lugar do Regimento ou de vários artigos, derro-
gando-os ou ab-rogando-os. 

Admito, porém, Sr. Presidente, que eu não tenha razão, que 
não citei o Regimento, porque não citei o número do artigo, e sim 
apenas a Resolução. Menciono agora o art. 123, que talvez não 
exista mais na nossa Lei Interna, tantas e tanta.<: -r~soluções temos 
aprovado nesta Casa. 

O Sr. Nestor Duarte - Apoiado. 
O SR. PL1NIO COELHO - Está assim redigido o art. 123: 

"Sempre que uma Comissão, ao opinar sôbre deter-
minado projeto, lhe tenha oferecido substitutivo, e êste 
haja sido aprovado pela Câmara, haverá, com o interstício 
de 48 horas, discussão rnplementar, pelo prazo improrro-
gável de duas sessões, durante as quais poderão ser ofe-
recidas novas emendas. 

"§ l.º As emendas de discussão suplementar serão 
submetidas à Comissão que haja oferecido o substitutivo, 
a fim de que apresente parecer, no prazo de cinco dias, 
prorrogável por mais cinco." 

Talvez êste artigo, como disse antes, já esteja reformado por 
alguma resolução. Não posso saber, porque os Deputados não rece-
beram avulso referente às resoluções aprovadas. 

O Sr. Nestor Duarte - Não se fêz a consolidação até agora, 
meu nobre colega. 

O SR. PL1NIO COELHO - Obrigado a V. Ex.ª 
Até aqui não se fêz a consolidação do Regimento com tôda~ 

as resoluções aprovadas, como bem lembra o nobre Deputado Nes· 
tor Duarte. 

O certo, porém, é que a minha questão de ordem é de magna 
importância. 

Veja V. Ex.ª: a Comissão, data venia do nobre Deputado Paulo 
Sarasate, que afirma o contrário, apresentou emendas, subemen· 
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das, reformou, refundiu, transformou o projeto. E a Câmara está 
cerceada na sua aprovação, porque não pode discutir. Acredito -
volto a repetir - na honestidadf: de propósitos da Comissão Es-
pecial. Acredito que haja a melhor intenção possível de dar, o mais 
ràpidamente, ao trabalhador brasileiro a participação que êle es-
pera nos lucros das emprêsas. 

O que não é admissível, Sr. Presidente, é que esta Casa aceite 
um projeto sem as prévias discussões, como o substitutivo de au-
toria do nobre Deputado Daniel Faraco, relator da Comissão Es-
pecial. Esta a verdade. Assim sendo, o que peço a V. Ex.ª é que 
considere o art. 123, ou a Resolução que o reformou, como vigente, 
e faça com que o presente projeto volte à primeira discussão, ou, 
então, que tenha aquêle regime preceituado pelo art. 123, isto é, 
que possa receber novas emendas, para ser novamente discutido. 

Era o que tinha a pedir a V. Ex.ª e à Casa, na certeza de que, 
se V. Ex.ª não resolver favoràvelmente esta questão, estará preju-
dicando o trabalhador, e mais do que isso, a paz social do Brasil, 
que não podem aceitar sem emendas a proposição ora em debate. 
(Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - A Mf!sa não pretende prejudicar nem 
o trabalhador nem a paz social do Brasil. Mesmo porque a feli-
cidade do trabalhador e a paz s0cial do Brasil não dependem da 
opinião de um determinado Deputado. A Mesa cumpre o Regi-
mento, e o Regimento é expresso no particular. 

O art. 15 da Resolução que o nobre Deputado Plínio Coelho 
diz ignorar, mas que, evidentemente, não ignora - é o que se 
depreende do contexto da sua exposição e do sorriso com que fêz 
acompanhar essa exposição - o art. 15 revogou expressamente 
as discussões especial e suplementar. Tal discussão foi abolida por 
expressa disposição da Resolução 38, votada aqui unânimemente, 
e creio até que com o voto do nobre Deputado, que nela vê ameaça 
ao trabalhador e à paz social no Brasil. 

Devo ponderar que S. Ex.ª não tem muita razão quando alega 
que a Casa não tem conhecimento dessa resolução, porque não 
receberam alguns Srs. Deputados o folheto em que essas resoluções 
foram publicadas. 

Deve a Casa estar lembrada de que no comêço da sessão legis-
lativa a Mesa foi interpelada sôbre a razão por que não fizera a 
consolidação do Regimento e das disposições que o reformaram na 
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sessão passada. A Mesa explicou que essa consolidação não se fizera 
porque ainda estavam em Ordem do Dia diversos projetos de mo-
dificação do Regimento, e, mais, porque havia uma Comissão de 
reestruturação ou reforma dêsse Regimento. 

Parecia desaconselhável uma consolidação na hora em que 
se fazia a alteração de diversos dispositivos. Daí a razão por que 
a Mesa tomou a iniciativa de m&.ndar imprimir êsse avulso, com 
tôdas as resoluções que alteram o Regimento. O avulso foi mandado 
entregar a cada um dos Srs. Deputados. Se algum não o recebeu, 
podia ter reclamado na oportunidade. A alegação, pois, de que o 
nobre Deputado desconhecia o Regimento não pode prevalecer, 
porque a ninguém cabe ignorar aquilo que votou. 

Assim, a questão de ordem vem muito retardada e deve ter 
outra finalidade, qual a de restabelecer a paz social no Brasil, 
tão alterada pela decisão de votar imediatamente êsse projeto. 

O SR. PRESIDENTE - Ao projeto, quando em discussão, fo. 
ram oferecidas as seguintes: 

EMENDAS 

N.º 1 

Substituam-se os arts. 9.0 , 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 pelos se-
guintes: 

Art. - Para o cumprimento desta lei, serão observados planos 
de participação organizados pelas emprêsas, respeitado o disposto 
no art. 4.0 

Art. - Cada plano deverá prever a distribuição dos lucros 
entre os empregados, na proporç§.o do salário individual, inclusive 
a remuneração de horas extraordinárias, percebido durante o ano, 
desprezadas as parcelas inferiores a Cr$ 50,00 e arredondadas para 
a centena seguinte as de valor igual ou superior e até Cr$ 99,99. 

Art. - É facultado tomar em consideração, além do salário, 
o tempo de serviço, a assiduidade e a eficiência do empregado, 
mediante a determinação de coeficientes que afetem o salário indi-
vidual mencionado no artigo anterior. 

§ 1.º O coeficiente que resultar da consideração do tempo 
de serviço deverá: 

a) ser proporcional ao número de anos completos de efetivo 
exercício do empregado na emprêsa; 
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b) elevar, no máximo, de 50% o salário a que se refere o 
artigo anterior, para fins de cálculo da cota individual na parcela 
de lucros a distribuir. 

§ 2.0 O coeficiente que resultar da consideração da assidui-
dade deverá: 

a) ser inversamente proporcional ao número de ausências 
registradas durante o ano até o máximo de dez; 

b) elevar, no máximo, de 20% o salário a que se refere o 
artigo anterior, para fins de cálculo da cota individual na parcela 
de lucros a distribuir. 

§ 3.º O coeficiente que resultar da consideração da eficiência 
do empregado será fixado livremente pelo empregador, não po-
dendo entretanto elevar de mais de 30 % o salário a que se refere o 
artigo anterior, para fins de cál:::ulo da cota individual na parcela 
de lucros a distribuir. 

N.º 2 

Substitua-se o § 2.0 do art. 4.0 pelos seguintes: 
§ 2.0 Dos lucros apurados na forma dêste artigo, a emprêsa 

destinará a distribuição, entre geus empregados, parcela não in-
ferior a uma fração cujo numerador será o total dos salários pagos 
durante o ano e a êle referentes e cujo denominador será o capital 
definido no art. 5.0 

§ 3.0 Sempre que a participação, calculada de acôrdo com o 
§ 2.º, exceder a 40% (quarenta por cento) dos lucros apurados na 
forma dêste artigo, poderá a emprêsa limitar a essa percentagem 
a parcela destinada à distribuição. 

§ 4.º Sempre que inferior a um sexto (1/6) do total dos 
salários-partes, a parcela a que se refere o § 2.0 será majorada 
até atingir essa fração, sendo lícito à emprêsa limitar a majoração 
a 30% dos lucros apurados na forma dêste artigo. 

N.0 3 

Redija-se assim a parte final do art. 5.0 do Substitutivo da 
Comissão de Legislação Social: 

Além da importância dêsse impôsto, 6% sôbre o capital e re-
servas da emprêsa e 2 % sôbre o volume total de vendas. 
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N.º 4 

Emenda ao art. 5.0 

Redija-se: 
Art. 5.0 O capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é 

o capital realizado somado às resE-rvas constituídas por lucros defi-
nitivamente apurados nos balanços, não distribuídos aos sócios ou 
acionistas, ou não retirados pelo dono da emprêsa. 

N.0 5 

Emenda ao art. 9.º 

Art. 9.0 A distribuição, entre os empregados, da parcela a 
êles destinada pelo art. 4.º desta lei será efetuada da seguinte 
forma: 

I - 60% do total a distribuir sê-lo-á na razão do salário anual 
do empregado, contando-se uma cota por mil cruzeiros, despre-
zadas as frações. 

II - 20 % na razão da antiguidade na emprêsa, contando-se 
uma cota por ano completo de f'erviço efetivo. 

III - 20 % por merecimento, tendo por base a eficiência, a 
critério do empregador, contanto que sejam contemplados pelo 
menos 25 % dos empregados. 

O SR. PRESIDENTE - A Comissão Especial, ao dar parecer 
sôbre a matéria, opinou no sentido de que seja o Projeto n.O 1 039-
-48 aprovado em segunda discussão, com as seguintes emendas 
da Comissão Especial, substitutivas das emendas n.0 1, 2, 3, 4 e 5• 

do plenário: 

EMENDAS DA COMISSÃO ESPECIAL 

I 

Ao art. 3.º 

I - suprimir, na letra e, a palavra "administrativas"; 
II - suprimir, na letra f, as palavras "em se tratando". 
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II 

Ao art. 4.0 

Redigir o art. 4.0 como segue: 
Art. 4.º Lucros, para os efeitos desta lei, são os tributáveis 

pela legislação do impôsto de renda, deduzidos: 
I - o montante do impôsto de renda, excluídas as multas; 

II - os juros de oito (8) por cento sôbre o capital da em-
prêsa, para remuneração dêste; 

III - as quantias correspondentes ao aumento do valor ·do 
ativo resultante de vendas ou reavaliações efetuadas no respectivo 
exercício: 

a) da maquinaria utilizada pela emprêsa para alojamento 
de seus serviços e instalações; 

b) da maquinaria utilizada pela emprêsa para a produção de 
bens do seu ramo de negócio; 

IV - a importância necessária à amortização de prejuízos 
verificados nos três últimoS' exercícios, até o máximo de 30% do 
lucro a que se refere êste artigo. 

III 
Ao art. 5.º 
Redigir como segue o art. 5.0 : 

Art. 5.° Capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é a 
soma das seguintes parcelas: 

I - capital realizado; 
II - reservas e provisões, excluídas as destinadas expressa-

mente a atender depreciações e outras eventuais reduções do ativo; 
III - até o limite de quantia igual à soma das parcelas I e II, 

setenta (70) por cento das importâncias que os titulares das firmas 
individuais ou os sócios solidários tenham mantido em poder das 
respectivas emprêsas, durante pelo menos dois anos, deduzidos os 
respectivos juros. 

Parágrafo único. As quantias destinadas a constituir reser-
vas somente serão somadas ao capital, para os fins previstos neste 
artigo, a partir do exercício seguinte ao em que receberem essa 
destinação. 
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IV 
Acrescentar, depois do art. 5.0, o seguinte, alterando-se a 

numeração dos arts. 6.º, 7.0 e 8.0 do projeto para 7.º, 8.º e 9.º: 
Art. 6.0 Dos lucros apurados na forma do art. 4.0 a emprêsa 

distribuirá, entre seus empregados, parcela não inferior a uma fra· 
ção cujo numerador será o total dos salários pagos durante o ano 
e a êle referentes, inclusive o pagamento de horas extraordinárias, 
e cujo denominador será êsse total acrescido do capital definido 
no art. 5.0 

§ 1.º Sempre que a parcela a distribuir, calculada de acôrdo 
com êste artigo, resultar em importância inferior a um décimo 
(1/10) do total dos salários pagos durante o ano e a êle referentes, 
será ela majorada: 

a) até atingir aquela fração se, assim majorada, não exceder 
a vinte (20) por cento dos lucros apurados na forma do art. 4.0 ; 

b) até atingir vinte (20) por cento dos lucros apurados na 
forma do art. 4.º se, com a majoração prevista na letra anterior, 
exceder a essa percentagem. 

§ 2.0 Não será alterada a parcela a distribuir quando, cal· 
culada de acôrdo com êste artigo, fôr superior a vinte (20) por 
cento dos lucros apurados na forma do art. 4.0 

§ 3.º Sempre que a participação, calculada de acôrdo com 
o presente artigo, exceder a quarenta ( 40) por cento dos lucros 
apurados na forma do art. 4.0, poderá a amprêsa limitar a essa 
percentagem a parcela destinada à distribuição. 

§ 4.0 A importância destinada aos empregados, como partici· 
pação nos lucros, não poderá exceder, em nenhum caso, à metade 
do total dos salários pagos no exercício, inclusive horas extraor-
dinárias. 

Suprimir o art. 32 do Projeto n.º l 039-48. 

V 
Ao art. 6.0 

Acrescentar o seguinte parágrafo: 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo ao 

empregado que, tendo mais de um ano de trabalho efetivo, se 
demitir ou fôr dispensado antes do encerramento do exercício 
financeiro, salvo caso de improbidade comprovada. 

Suprimir o art. 7.0 
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VI 
Ao art. 8.º 
Redigir como segue o art. 8.o: 
Art. 8.0 É extensiva a participação nos lucros aos que, 

embora sem a relação de emprêgo, exerçam efetivamente atividade 
pessoal na emprêsa, excluídos os diretores de sociedades anônimas. 

Parágrafo único. Considerar-se-á salário, nos casos dêste 
artigo, a remuneração pro labore escriturada em despesas gerais 
ou contas subsidiárias, dentro dos limites fixados na letra B, art. 1.º, 
da Lei n.º 1474, de 26-11-51. 

VII 
Aos arts. 9.º a 16 
Substituir êstes sete artigos pelos seguintes: 
Art. 10. Para o cumprimento desta lei, serão observados 

planos de participação organizados pelas emprêsas, respeitado o 
disposto no art. 6.º 

Art. 11. Cada plano deverá prever a distribuição nos lucros 
entre os empregados na proporção do salário individual, inclusive 
a remuneração de horas extraordinárias, percebido durante o ano, 
desprezadas as parcelas inferiores a Cr$ 50,00 e arredondadas para 
a centena seguinte as de valor igual ou superior e até Cr$ 99,99. 

Parágrafo único. Serão tomadas em consideração, além disso 
e mediante o acréscimo de parcelas complementares aos números 
indicativos do salário individual: 

a) obrigatóriamente, a antiguidade na emprêsa; 
b) facultativamente, a freqüência e a eficiência. 
Art. 12. A parcela relativa •à antiguidade na emprêsa cor-

responderá a dois (2) por cento do número indicativo do salário 
individual, para cada ano completo de efetivo exercício, conside-
rando-se ano o período de trezentos e sessenta e cinco (365) dias. 

Art. 13. A parcela relativa à assiduidade deverá: 
a) ser inversamente proporcional ao número de faltas regis-

tradas durante o ano e até o máximo de dez; 
b) obedecer a escala em que, à freqüência integral, corres-

ponda parcela igual, no máximo, a vinte (20) por cento do número 
indicativo do salário individual. 
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Art. 14. A parcela relativa à eficiência do empregado será 
fixada livremente pelo empregador, não podendo entretanto exce-
der a trinta (30) por cento do número indicativo do salário indi-
vidual. 

Art. 15. Mediante acôrdo entre a emprêsa e a maioria de 
dois terços (2/3) dos seus empregados, poderão ser organizados 
planos de participação sem observância do disposto nos arts. 11, 12, 
13 e 14. 

Parágrafo único. O acôrdo terá vigência pelo prazo de um 
ano. 

Art. 16. Se, até noventa (90) dias da data do balanço, não 
estiver organizado o plano de participação, a distribuição será 
feita considerando-se apenas o salário individual e a antiguidade 
na emprêsa. 

VIII 

Ao art. 18 
Redigir como segue o art. 18: 
Art. 18. Tôda vez que a participação individual exceder a 

um duodécimo (1/12) do salário percebido durante o ano, o ex-
cesso será depositado em nome do empregado, na própria emprêsa, 
em conta especial vencendo juros não inferiores a 6 (seis) por 
cento ao ano ou, se o empregador preferir, em conta especial em 
Caixas Econômicas ou em Bancos de que a União ou os Estados 
sejam acionistas majoritários. 

§ 1.º Somente serão permitidas retiradas na conta especial 
de que trata êste artigo: 

a) para integrar, no todo ou em parte, capital que o empre-
gado tenha subscrito ou venha a subscrever na emprêsa; 

b) para aquisição de casa própria; 
e) para compensar, até o máximo de um vinte e quatro avos 

(1/24) do salário anual, a falta ou deficiência de participação nos 
lucros; 

d) quando cessar ou fôr rescindido o contrato de trabalho, 
em prestações mensais não superiores à metade do último salário 
mensal percebido. 

§ 2.º É permitido às emprêsas, para fins de pagamento 
do impôsto de renda, abater, do lucro do exercicio em que se veri-
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ficarem, o valor das retiradas feitas de acôrdo com o disposto na 
letra a do parágrafo anterior. 

§ 3.0 O abatimento previsto no § 2.0 não será considerado, 
para fins de reduzir os lucros a que se refere o art. 4.0 

IX 

Ao art. 20 
Dizer "dissociação" em vez de "dissolução". 

X 

Ao art. 21 
Redigir como segue o parágrafo único do art. 21: 
Parágrafo único. Dentro do mesmo prazo, a emprêsa entre-

gará a cada empregado uma "nota de participação nos lucros" da 
qual constem, discriminadamente: 

a) o lucro partilhável, na forma do art. 6.º; 
b) o cálculo da parte que caberá ao empregado, de acôrdo 

com o plano de participação adotado. 

XI 

Ao art. 21 
Acrescentar o seguinte parágrafo: 
§ - Na demonstração da conta de lucros e perdas, a despesa 

de salários a que se refere o art. 6.0 deverá figurar destacada-
mente. 

XII 

Depois do art. 21 

Acrescentar, depois do art. 21, o seguinte artigo: 
Art. - As emprêsas sem capital registrado ou com capital 

registrado até Cr$ 100.000,00 e que tenham, em qualquer dos dois 
casos, até vinte (20) empregados, poderão optar pelo pagamento 
a cada um, como participação nos lucros, de um duodécimo do 
salário individual percebido durante o exercício, dispensadas as 
demais exigências desta lei. 



- 240-

XIII 
Ao art. 23 
Redigir como segue o art. 23: 
Art. 23. O pagamento da participação poderá ser feito, de 

uma só vez ou em quatro prestações no máximo, até 20 de dezem-
bro de cada ano. 

Parágrafo único. Quando a participação fôr igual ou infe-
rior a um vinte e quatro avos (1/24) do salário anual, seu paga-
mento será efetuado de uma só vez, por ocasião do Natal. 

XIV 
Ao art. 22 
Dizer, em vez de "15 dias'', "30 dias". 

XV 
Ao art. 25 
Redigir como se segue o art. 25: 
Art. 25. As reclamações e dissídios relativos à aplicação 

desta lei serão instruídos com a prova da impugnação a que se 
refere o art. 22, cabendo à Justiça do Trabalho sua apreciação e 
julgamento. 

XVI 
Ao art. 26 
Dizer, no parágrafo único, "importâncias" em vez de "cotas". 

XVII 
Ao art. 31 
Acrescentar os seguintes parágrafos: 
§ 1.0 Para os fins dêste artigo, as emprêsas são obrigadas a 

remeter, durante os três primeiros anos de vigência desta lei e na 
conformidade do que dispuser o respectivo Regulamento, ao Mi· 
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio cópia da demonstração 
da conta de lucros e perdas e do resumo dos cálculos a que se refere 
o art. 21. 

§ 2.º A infração do disposto no parágrafo anterior será puni-
da com multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00. 
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XVIII 

Ao art. 30 
Dizer Cr$ 10.000,00 em vez de Cr$ 3.000,00. 

XIX 

Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - No caso de emprêsas com sede no estrangeiro e agên-

cias ou filiais no País, sem capital destinado a aplicação no territó-
rio nacional, a parcela a que se refere o art. 6.0 corresponderá: 

I - a um quarto (1/4) do total dos salários pagos durante o 
ano e a êle referentes, se êsse total fôr igual ou inferior a trinta 
(30) por cento dos lucros tributáveis pela legislação do impôsto de 
renda, com as deduções previstas nos itens I e IV do art. 4.0 ; 

II - à percentagem mencionada no item anterior, em caso 
contrário. 

XX 

Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - O capital das emprêsas estrangeiras, de suas filiais ou 

agências, inclusive as concessionárias de serviços públicos, para os 
fins desta lei, será constituído: 

I - do capital estrangeiro, originário de acionistas, que tenha 
sido efetivamente aplicado na emprêsa, no território nacional; 

II - dos lucros tributados que tenham sido incorporados ao 
capital ou escriturados como reservas ou provisões, excluídas as 
destinadas expressamente a atender depreciações e outras eventuais 
reduções do ativo. 

§ 1.0 O capital em moeda estrangeira será convertido em cru-
zeiros à taxa vigente na data de sua entrada no País ou de sua in-
corporação ao passivo da emprêsa, filial ou agência. 

§ 2.0 As emprêsas, filiais ou agências a que se refere êste ar-
tigo ficam obrigadas, para os fins desta lei, a publicar, no Diário 
Oficial e em dois jornais de grande circulação, os seus balanços e as 
demonstrações das contas de lucros e perdas, os quais deverão sei 
elaborados de acôrdo com as normas estabelecidas nos arts. 135 e 
136 do Decreto-lei n.0 2 627, de 26 de dezembro de 1940. 
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XXI 

Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - Esta lei não prejudicará os contratos de participação 

nos lucros, sejam quais forem as suas modalidades, existentes na 
data de sua vigência. 

Parágrafo único. Em tais casos a participação resultante da 
presente lei será levada à conta dos pagamentos devidos pela em-
prêsa aos empregados. 

XXII 

Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - Nas sociedades de economia mista, em que a maioria 

do capital pertencer à União, ao Estado ou ao Município, a parti-
cipação nos lucros será fixada livremente pelas respectivas admi· 
nistrações e obedecerá a planos por elas elaborados. 

XXIII 

Ao art. 17 
Dizer "parcelas" em vez de "cotas" . 

XXIV 

Ao art. 19 
Redigir como se segue a part;e final: 
"escriturando capital e lucros e perdas próprios, fazem decla· 

ração de renda à parte da emprêsa principal" . 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º IDA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 3.0 

I - suprimir, na letra "e", a palavra "administrativas"; 
II - suprimir, na letra "f", as palavras "em se tratando". 
O SR. PRESIDENTE - Teµi a palavra o Sr. Plínio Coelho, 

para encaminhar a votação como um dos autores do destaque. 
O SR. PLÍNIO COELHO (Para encaminhar a votação) - Sr. 

Presidente, requeri destaque para a emenda a fim de me ser 
dada a oportunidade, que estou tendo, de discutir o Projeto n.0 
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1039-C, de 1948, ou melhor, o substitutivo apresentado pela Co-
missão Especial incumbida de examinar as proposições concernen-
tes à regulamentação do dispositivo constitucional que criou, no 
nosso Direito Social, o Instituto da Participação do Trabalhador no 
Lucro das Emprêsas. 

Talvez, neste momento, após tantos debates e quando alguns 
dos Srs. Deputados parecem estar fatigados, fôsse preferível dei-
xássemos a votação seguir o seu curso sem que a nossa voz cansas-
se mais ainda aos que se não interessam pelo bem-estar do traba-
lhador, se pudéssemos conter a nossa indignação, o nosso insopitá-
vel descontentamento em referência ao Projeto n.º 1 039-C, que a 
Comissão referida quer impingir aos trabalhadores e que conside-
ramos, por tudo quanto nêle se contém, lesivo aos interêsses dos 
empregados. 

Não faz minutos, em resposta à questão de ordem que levanta-
mos no desejo de que nos fôsse dado emendar a proposição em vo-
tação, uma vez que, não oferecida essa oportunidade, a Paz Social 
seria prejudicada, segundo pensamos, V. Exa., Sr. Presidente, 
afirmou que a Paz Social não dependia da vontade de um Depu-
tado e que a Mesa não tinha a intenção de prejudi"ar trabalha-
dores. 

Bem sabemos, Sr. Presidente, que a vontade de um Deputado 
não faz a Paz Social, até porque pelo desejo de quem fala à Casa 
nesta hora já estaríamos, pelo menos no Brasil, com a sonhada Paz 
Social e não mais o homem seria explorado pelo homem, como ain-
da agora ocorre em nossa Pátria. Mas, Sr. Presidente, apesar dês-
se nosso ardente desejo jamais ousaríamos pensar que a Mesa ti-
vesse a intenção de prejudicar os trabalhadores. Longe de nós êsse 
pensamento. Nunca praticaríamos tamanho pecado, erguendo tão 
afrontosa suspeita. Temos a convicção de que a própria Casa não 
alimenta desejos tais, pois o que tenciona a Câmara dos Depu-
tados, como V. Exa., é a sobrevivência de um Brasil forte, unido, 
consagrado, de um Brasil em que não haja classes a se digladiarem, 
de um Brasil, portanto, dentro da Paz Social. 

Uma coisa, porém, é a filosofia, que diz o que deve ser, outra 
é a ciência, que afirma o que é, uma coisa é a intenção, outra é o 
ato em si. E, no caso presente, nada ou pouco adiantam as inten-
ções, até porque velho é o brocardo que corre, por aí, de bôca em 
bôca, segundo o qual o inferno está lastrado de boas intenções. 
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Não, Sr. Presidente! Não nos devemos prender a essa coisa 
enigmática que é o intuito de cada um de nós, não devemos asfi· 
xiar-nos em um perigoso mergulho ao abismo do subconsciente ou 
mesmo do consciente, pois há quem afirme que as palavras foram 
feitas para encobrir o que pensamos. O que devemos ver é a letra 
da lei, e o que êste projeto pretende não é compreensível no século 
em que vivemos, não é tolerável nos dias angustiados da hora que 
passa, quando todos lutamos em prol da criação de um mundo 
melhor. 

E não se diga que exageramos. Basta um exemplo para provar 
que o nosso grito de protesto tem a sua razão de ser. Examinemos 
o art. 8.º :t!:sse dispositivo dá aos empregadores o direito de partici-
parem dos salários dos seus empregados. 

O Sr. Daniel Faraco - Não é bem isso. 
O SR. PLíNIO COELHO - Se não é bem isso, é quase isso, 

porque, em verdade, o art. a.o dá aos sócios que exerçam alguma 
atividade na emprêsa o direito de perceberem uma cota-parte do 
lucro a ser distribuído entre os empregados, o que equivale a afir-
mar: o patrão terá, além do seu lucro normal, parte do lucro que 
deveria caber aos seus trabalhadores. Para a participação nos sa-
lários dos empregados só faltar dizer mais claro. 

Mas não é só, Sr. Presidente. A proporção que formos estu. 
dando o projeto tropeçaremos com dispositivos que visam, unica-
mente, a deixar o trabalhador com a menor parcela possível dos 
lucros que êle produziu com o seu suor, com o seu trabalho, com a 
sua própria vida. Há, por exemplo, um inciso que, permitindo a 
reavaliação dos imóveis utilizados pela emprêsa para alojamento 
dos seus serviços, das máquinas com que trabalha e de tudo, enfim, 
que possa ter algum valor, autoriza o desconto nos lucros pelo au-
mento artificial do capital. Outro inciso dêsse mesmo artigo de-
termina a dedução nos lucros da importância que, nos três mes-
mos exercícios, representou deficit, até 30% dos lucros obtidos, co-
mo se o trabalhador que só tem um ano fôsse responsável pelos pre-
juízos do passado! 

No item 3.º do art. 5.0 encontramos o absurdo de ver a possi-
bilidade de serem incluídos no capital os empréstimos feitos pelos 
titulares das firmas individuais ou dos sócios solidários durante dois 
anos, o que dá à emprêsa, como bem o diz o nobre Deputado Hilde-
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brando Bisaglia, "um capital irreal que possibilitará aos sócios, nes-
ta lei, uma retirada de capital maior em detrimento do volume do 
lucro a ser distribuído" . 

De tal maneira ficou restringido, minguado, quase microscópi-
co o lucro a ser distribuído que vamos chegar a isto: no fim do ano 
não haverá lucro para fazer a distribuição. E, no máximo, o em-
pregado receberá, como consôlo, um mês de salário!!! 

Pode ser que estejamos enganados. A prática, porém, dirá 
quem está com a razão. 

Se êste projeto fôr transformado em lei com todos êsses dispo-
sitivos, o Congresso não terá feito outra coisa senão desencantar o 
trabalhador, que ficará com o direito de nos julgar mal. Que não 
dirá o trabalhador daqueles que redigiram um artigo como o que 
permite ao empregado receber cota de participação superior a um 
duodécimo, determinando que o que exceder dessa parcela deverá 
ser depositado... 

O SR. PRESIDENTE - V. Exa. está encaminhando a emen-
da n.0 1. 

O SR. PLfNIO COELHO - Obrigado, mas quero falar apenas 
uma vez, a fim de não parecer que estou obstruindo a votação em 
prejuízo do trabalhador. E para não voltar a falar, deixamos, logo, 
onosso pensamento bem fixado. V. Exa. verá, Sr. Presidente, que 
o projeto é, em síntese, contra a participação dos empregados nos 
lucros, e o trabalhador que não dirá dos que chegaram ao cúmulo 
de determinar que a parcela superior a um duodécimo a que faça 
jus o empregado deverá continuar com o empregador, que a aplica-
rá como desejar e quiser? 

Face a isso, em vista do exposto, subscrevo inteiramente o voto 
vencido do nobre Deputado Hildebrando Bisaglia. E se ocupo a tri-
buna nesta hora é porque, não me sendo dado esconder o desen-
canto que me vai na alma, busco demonstrar aos trabalhadores 
amazonenses que êste projeto não foi votado sem um enérgico pro-
testo daquele que é nesta Casa um seu representante. Protesito, 
pois, contra os dispositivos dêste projeto que são danosos aos inte-
rêsses dos trabalhadores, e o faço porque tenho um mandato que 
me foi conferido pelos trabalhadores de minha terra e, conseqüen-
temente, não podia, nesta hora, deixar de ocupar a tribuna de~a 
Casa para dizer bem alto e em bom som que o que vamos votar não 
é aquilo por que há seis anos espera o trabalhador, não é aquilo que 
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os constituintes quiseram dar, isto é, a participação dos emprega-
dos nos lucros das emprêsas, no sadio desejo de fazer um Brasil 
melhor, em que os homens pudessem viver dentro em uma dura-
doura Paz So:!ial. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. DANIEL FARACO (Para encaminhar a votação) * - Sr. 
Presidente, a emenda n.º 1 manda suprimir a palavra "adminis-
trativas" na letra e do art. 3.º, e a expressão "em se tratando" 
na letra f do mesmo artigo. 

Não sei se a supressão vai comprometer, aos olhos do nobre 
orador que me antecedeu, o êxito da participação do trabalhador 
nos lucros, mas, de minha parte, julgo dispensável defender o pa-
recer da Comissão a êsse respeito. 

Desejo afirmar, entretanto, que a Comissão Especial, podendo, 
regimentalmente, apresentar até um substitutivo completo ao Pro-
jeto n.º 1039, preocupou-se em manter no máximo a liberdade de 
escolha do plenário, e, ao invés dêsse substitutivo, ofereceu 24 emen-
das, que estão sendo agora votadas destacadamente. No que essas 
emendas, indevidamente, prejudicarem a quem quer que seja, a 
Comissão Especial está pronta a, da tribuna, e na medida em que 
forem levantadas objeções ao seu parecer, externar e fundamental' 
o seu ponto de vista. É necessário, porém, que essas objeções sejam 
apresentadas e sustentadas. Não podemos ficar na vaga acusação 
de que o trabalho da Comissão Especial vai prejudicar a êste ou 
aquêle. 

Sr. Presidente, a participação dos trabalhadores nos lucros da 
emprêsa eu a defendi um pouco antes de 1945. A modificação do 
contrato de trabalho, que vai mais longe e mais fundo que a par-
ticipação nos lucros, é uma velha idéia e uma velha aspiração dos 
católicos sociais . 

Sr. Presidente, mas essa idéia nobre, generosa, e certamente 
fecunda, poderá ficar comprometida pela demagogia, pela infle· 
xão, pela falta de prudência. O grande cuidado da Comissão Es· 
pecial consiste, precisamente, em assegurar, com todos os meios ao 
seu alcance, a efetiva realização do ideal da participação, apresen-
tando ao Projeto n.0 1 039 emendas e alterações fundadas nos es-
tudos feitos, em todo o Brasil, sôbre a matéria. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. Presidente, aqui foi citado, por exemplo, o art. 8.º do Pro-
jeto n.º 1 039, alterado por emenda da Comissão Especial, emenda 
que a Comissão sustentará da tribuna se a ela forem feitas obje-
ções. Ora, êsse art. 8.º vem do Projeto n.0 1 039, já aprovado pela 
Câmara em primeira discussão; e o projeto submetido à segunda 
discussão, nos têrmos regimentais, recebeu emendas sôbre vários 
artigos, dispositivos, mas não sôbre o art. 8.0 Na oportunidade re-
gimental ou não houve a vigilância necessária, ou, então, Sr. Pre-
sidente, houve assentimento à idéia contida nesse artigo. 

O Sr. Celso Peçanha - Não houve, da parte da bancada do 
PTB, apoio ao art. 8.º do substitutivo da legislatura passada, por-
que todo o nosso Partido se pronunciou favoràvelmente ao substi-
tutivo da atual legislatura. Nesse substitutivo não há qualquer ar-
tigo que possa, nem de leve, permitir a participação de gerentes, 
diretores, ou de outros elementos ligados à emprêsa, nos lucros da 
mesma. De sorte que, nessa parte, quero dizer a V. Exa. que nós 
estávamos contra o projeto anterior citado por V. Exa. 

O SR. DANIEL FARACO - Percorrendo todo o processo, 
V. Ex.ª não encontrará, em segundo turno, uma só emenda supres-
siva do art. 8.0 

O Sr. Celso Peçanha - Neste ponto quero defender a Câma-
ra. Ao apagar das luzes do ano passado, por acôrdo entre os lideres 
dos Partidos, ficou apresentado o apoio ao projeto inicial, ao subs-
titutivo da legislatura anterior. Não houve tempo, pois, para os 
Deputados apresentarem emendas, naquele momento. Quero de-
fender a Casa, repito, contestando êsse ponto de vista de V. Ex.a 
de que ela não se pronunciou a tempo. 

O SR. DANIEL F ARACO - O Projeto n.º 1 039 estêve em se-
gunda discussão e recebeu emendas. Cinco foram elas: duas de mi-
nha autoria, duas do Sr. Daniel de Carvalho, e uma do Sr. Alde 
Sampaio. Em segunda discussão, na oportunidade regimental, ne-
nhuma outra emenda foi oferecida. 

O Sr. Plínio Coelho - Deixei de apresentar emenda, porque 
estava no meu Estado, o Amazonas. 

O SR. DANIEL FARACO - Fica, portanto, esclarecida a po.. 
sição que a Comissão Especial - constituída com generoso propó-
sito - a que procurou corresponder trabalhando dia e noite, num 
esfôrço máximo para acertar - assume neste momento. Ela tem 
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fundamento racional para tôdas as emendas que ofereceu, e à me. 
dida que estas forem recebendo objeções, serão defendidas da tri· 
buna. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam a subemenda 
queiram ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N,l II DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 4.0 

Redigir o art. 4.0 como segue: 
Art. 4.0 Lucros, para os efeitos desta lei, são os tributáveis 

pela legislação do impôsto de renda, deduzidos: 
I - o montante do impôsto de renda, excluídas as multas; 
II - os juros de oito (8) por cento sôbre o capital da emprê-

sa, para remuneração dêste; 
III - as quantias correspondentes ao aumento do valor do 

ativo resultante de vendas ou realizações efetuadas no respectivo 
exercício: 

a) dos imóveis utilizados pela emprêsa para alojamento de 
seus serviços e instalações; 

b) da maquinaria utilizada pela emprêsa para a produção de 
bens do seu ramo de negócio; 

IV - a importância necessária à amortização de prejuízos ve· 
rificados nos três últimos exercícios, até o máximo de 30% de lu-
cros a que se refere êste artigo. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficai 
como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 
O SR. LÚCIO BITTENCOURT (Pela ordem) - Requer verifi-

cação da votação. 
Feita a nova votação simbólica, é dada como aprovada. 
O SR. LÚCIO BITTENCOURT (Pela ordem) - Insiste na 

verificação da votação, por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 124 Srs. Deputados e contra 36, to-
tal 160, com o Sr. Presidente, 161. 
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O SR. PRESIDENTE - Está aprovada a emenda II, da Co-
missão especial. 

O SR. LÚCIO BITTENCOURT - Sr. Presidente, envio à Mesa 
declaração de voto para que conste da ata. 

O SR. PRESIDENTE - Vem à Mesa a seguinte declaração de 
voto. 

A emenda n.º II, da Comissão Especial, conceituando o lucro, 
e referente ao art. 4.º do Projeto n.0 1 039-43, deduz do lucro -
em seu item IV - a importância necessária à amortização de pre-
juízos verificados nos três últimos exercícios, até o máximo de 30% 
de lucros, a que se refere êste artigo. 

Tal disposição prejudica o trabalhador, reduzindo considerà-
velmente e até eliminando o monte partilhável pela redução do lu-
cro no exercício . Por esta razão o P.T. B. vota contra a emenda, 
julgando mais vantajoso o texto do projeto. 

Em 21 de outubro de 1952 - Lúcio Bittencourt, líder do P.T. B. 
- Hildebrando Bisaglia. - Joel Presídio. - Plínio Coelho. - Ll-
cio Borralho. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º III DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 5.0 

Redigir como segue o art. 5.º:  
Art. 5.° Capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é a  

soma das seguintes parcelas: 
I - capital realizado; 
II - reservas e provisões, excluídas as destinadas expressa-

mente a atender depreciações e outras eventuais reduções do ativo; 
III - até o limite de quantia igual à soma das parcelas I e II, 

setenta (70) por cento das importâncias que os titulares das firmas 
individuais ou os sócios solidários tenham mantido em poder das 
respectivas emprêsas, durante pelo menos dois anos, deduzidos os 
respectivos juros. 

Parágrafo único. As quantias destinadas a constituir reser-
vas somente serão somadas ao capital, para os fins previstos neste 
artigo, a partir do exercício seguinte ao em que receberem essa des-
tinação. 
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O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Lúcio Bittencourt. 
O SR. LúCIO BITTENCOURT (Para encaminhar a votação) 

* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a orientação do Partido Tra-
balhista Brasileiro, relativamente ao projeto ora em votação, é 
muito exata e muito precisa. 

O Partido Trabalhista Brasileiro não está, de modo nenhum, 
satisfeito, nem poderia estar, com o sistema de participação nos 
lucros adotado pela douta Comissão Especial. Todavia, vai pres-
tigiar o substitutivo e as emendas apresentadas por essa Comissão, 
porque entende não se pode mais demorar, não cabe mais qual-
quer delonga na regulamentação do dispositivo constitucional que 
assegura a participação de lucros ao trabalhador brasileiro. Mas, 
naturalmente, pretende também aprovar ou rejeitar aquelas emen-
das, conforme lhe pareçam convenientes ou não ao interêsse público 
e ao interêsse do trabalhador nacional. 

O art. 5.0 do projeto, sugerido pela Comissão Especial, tem um 
dispositivo com o qual, data venia, não podem concordar os elemen-
tos do Partido Trabalhista Brasileiro. É que no item III do art. 5.º 
se estabelece que serão deduzidas do capital aquelas parcelas entre-
gues pelos sócios às firmas, deduzido o juro respectivo. 

Ora, parece que a redação do Projeto n.0 1 039 é muito mais 
conveniente, muito mais feliz, e até do ponto de vista da técnica, 
muito mais aconselhável. 

Diz o art. 5.0 que o capital da emprêsa, para os efeitos desta 
lei, é a soma do capital realizado com as reservas admitidas pela 
legislação do impôsto de renda. 

O princípio é êste: o capital é aquêle lucro que a legislação do 
impôsto de renda entende como tal: é o lucro tributável, de acôrdo 
com a Divisão do Impôs to de Renda do Ministério da Fazenda. 

Ora, a alteração que se pretende fazer, mandando que se com-
putem aquelas importâncias entregues pelos sócios às firmas, de-
duzidos apenas os lucros, teria que ter, necessàriamente, uma con-
traparte, porque então deveríamos também levar em conta, ter em 
consideração aquelas importâncias sacadas pelos sócios das firmas. 
O que não se compreende é que se admita apenas uma situação, 
aquela em que o sócio entra com a importância, ~ se, deixe inteira-
mente à margem aquela outra, em que o sócio saca a importância. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Nesta conformidade, Sr. Presidente, atendendo aos motivos ex-
postos, o P. T. B. é pela rejeição da emenda, mantido o disposto no 
art. 5.º do Projeto n.o 1 039-C. (Muito bem.) 

O SR. DANIEL FARACO (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, um dos problemas capitais, dos problemas de maior 
importância que a Comissão Especial teve de enfrentar ao exami-
nar o projeto, as emendas e, enfim, tôda a matéria que, de acôrdo 
com a resolução da Câmara, lhe foi submetida, foi o de conceituar 
o capital. 

O conceito de capital, sem dúvida, é um dos mais difíceis e 
controvertidos. A Comissão entendeu que bem lhe ficaria pesquisar 
precedentes legais para esta conceituação. E, Sr. Presidente, lei 
que não pode, de maneira nenhuma, ser inquinada de suspeição 
pela nobre bancada trabalhista, a lei feita para taxar os lucros ex-
traordinários, expressamente citada no parecer que tive a honra de 
apresentar e se encontra à página 10 do avulso, é a Lei n.º 6 224, de 
24 de novembro de 1944. Ela enfrentou o problema da conceitua-
ção legal do capital das emprêsas. E como o fêz? 

A Lei n.0 6 224 conceitua como capital de emprêsas não só o 
capital contabilístico, o capital que sob a verba própria figura na 
contabilidade da emprêsa, mas, além disso, em reserva ainda 70% 
das quantias que os sócios solidários ou os titulares das firmas in-
dividuais mantivessem na emprêsa durante, pelo menos, um ano, 
e, além disso, uma determinada percentagem dos empréstimos que 
as firmas tivessem realizado. 

o Sr. Nestor Duarte - No pé em que vão as coisas, a lei de 
participação de lucros, nesta Casa, acaba sendo lei de participação 
de migalhas. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, é uma afirmação, 
a que faz o nobre Deputado pela Bahia, que, a meu ver, para que 
pudesse conduzir a Câmara a um julgamento, deveria vir acompa-
nhada, em cada emenda, de motivos racionais a justificarem pro-
cedimento diverso daquele que a Comissão adotou. 

Esta é uma lei sôbre a qual muito se fala no Brasil, mas que 
pouco se estuda; poucos se dão conta da complexidade dessa ma-
téria. Não sei se o nobre Deputado Nestor Duarte se terá dado ao 
trabalho de ler o avulso distribuído. 

" Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. N estar Duarte - Não sei, meu nobre colega, se tenho 
bastante autoridade para afirmar que V. Exa. é um dos mais es-
tudiosos, nesta matéria. O que lhe posso, porém, afirmar é que não 
é mais interessado do que eu na elaboração de uma lei que tan'to 
importa ao próprio nome do Parlamento Nacional. A V. Ex.ª 
também pouco deve interessar saber se li ou não li o avulso 
do projeto que ora estamos a votar. Enviei, porém, à Mesa uma 
declaração de voto com tôdas as restrições possíveis, acabando, en-
fim, por anunciar que só votei a favor do projeto porque tenho in-
terêsse em ver o Parlamento atender ao dever de regulamentar o 
preceito constitucional. Prefiro uma lei ruim a não ter nenhuma 
lei a respeito da matéria. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, o julgamento fa. 
vorável e generoso que o nobre Deputado Nestor Duarte acaso fa. 
ça da minha capacidade deve sem dúvida correr por conta da pouca 
acuidade de S . Exa. neste aspecto. 

Mas, Sr. Presidente, quando disse que não sabia se o nobre 
Deputado Nestor Duarte havia lido o projeto, não julguei S. Ex.ª; 
apenas avancei uma hipótese que estou cansado de ver veri-
ficada. Os nobres Deputados, assoberbados com um mundo de 
projetos, com um mundo de questões a estudar, não podem, por 
certo, penetrar a fundo, nem mesmo levar a leitura completa o vo-
lumoso avulso de proposição como esta. Mas, Sr. Presidente, de· 
vemos pedir a êsses colegas que abram um crédito de confiança aos 
companheiros que se aprofundam nesse estudo, se empenham, tra-
balham, como os da Comissão Especial trabalharam, para procurar 
fórmulas que permitissem a participação nos lucros transformar-se 
em realidade. 

O Sr. Raimundo Padilha - Quero dizer, divergindo fundamen-
talmente dos distintos colegas, Srs. Nestor Duarte e Lúcio Bitten-
court, que, realmente, a conceituação de capital, tal como imaginam 
S. Exas., ou pelo menos o Sr. Lúcio Bittencourt, não se coaduna 
com os ensinamentos mais correntes da ciência econômica. Capi-
tal precisaria ser definido, não segundo o critério de impôsto de 
renda, que não define capital econômicamente considerado. V. Ex.ª 
e os membros da Comissão Especial agiram como conhecedores da 
ciência econômica. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, estava a dizer que 
o Decreto-lei n.0 6 224 teve de enfrentar o :tnesmo problema de con-
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ceituar legalmente capital de emprêsa. Admitiu como elementos 
constitutivos dêsse capital, não só o capital contabilístico, como as 
reservas, mais 70% das quantias que os titulares das firmas indivi· 
duais e os sócios solidários mantivessem na emprêsa durante pelo 
menos um ano, e, além disso, 50 % dos empréstimos que as firmas 
tivessem contraído. 

A Comissão Especial, que não podia ignorar o precedente lega~ 
reconheceu, e não podia deixar de reconhecer, a lógica precedente; 
a Comissão Especial, se inovou, o fêz no sentido de reduzir o capi-
tal, pois não admitia os empréstimos, em percentagem alguma, co-
mo expressões do capital da emprêsa. Mais ainda: elevou de um 
para dois anos o prazo em que os titulares das firmas individuais 
ou os sócios solidários das firmas coletivas deveriam manter as 
quantias nas emprêsas para que pudessem ser consideradas como 
reserva e, portanto, como capital. 

Sr. Presidente, por que motivo a Comissão não poderia deixar 
de incluir uma certa percentagem dessas quantias no conceito do 
capital? É que é sabido por todos que as firmas, sobretudo as firmas 
pequenas, as firmas médias, têm um capital contabilístico sempre 
aquém da realidade. O capital contabilístico não expressa o capi-
tal efetivamente invertido. Trata-se, em geral, de somas nominais 
para efeito de registro. O capital verdadeiro é constituído por aque-
las quantias que os sócios mantêm na firma funcionando como ca-
pital. 

Sr. Presidente, quando se examina uma lei como esta, não se 
pode estar a perguntar, logo de início, a quem vai favorecer êste ou 
aquêle dispositivo. Isto seria colocar a discussão do projeto no qua-
dro de luta de classes, que, evidentemente, o projeto, a matéria, a 
idéia não comportam. 

Sr. Presidente, foi sobretudo tendo em vista as pequenas fir-
mas, foi sobretudo tendo em vista a realidade brasileira que a Co-
missão Especial incluiu, como não poderia deixar de incluir, as 
quantias que mencionei, há pouco, no conceito de capital da em-
prêsa; e, assim fazendo, ela ficou ainda muito aquém do preceden-
te legal da Lei n.º 6 224, de 1944. 

Peço à Câmara que aprove a emenda porque, a meu ver, ela 
corresponde •à técnica e à realidade nacional. (Muito bem; muito 
bem.) 
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o SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam a emenda III 
queiram ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 
O SR. PLfNIO COELHO (Pela ordem) - Requer verificação 

da votação. 
Feita a nova votação simbólica, é dada como aprovada. 
O SR. PLíNIO COELHO (Pela ordem) - Insiste na verifil'a-

ção da votação, por bancadas. 
Procedendo-se à verificação, por bancadas, reconhece-se terem 

votado a favor 134 Srs. Deputados e contra, 24 -- total, 158, com 
o Sr. Presidente, 159. 

O SR. PRESIDENTE - Está aprovada a en.enda. 
O SR. PRESIDENTE - Convoco uma sessão extraordinária 

noturna, para hoje, às 20 horas e 30 minutos, com a mesma do 
dia. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.0 IV DA COMISSÃO ESPECIAL 

Acrescentar, depois do art. 5.0 , o seguinte, alterando-se a nu-
meração dos arts. 6.º, 7.0 e 8.0 do projeto para 7.º, 8.º e 9.º 

Art. 6.º Dos lucros apurados, na forma do art. 4.º, a em-
prêsa distribuirá, entre os seus empregados, parcela não inferior a 
uma fração cujo numerador será o total dos salários pagos durante 
o ano e a êle referentes, inclusive o pagamento de horas extraordi-
nárias, e cujo denominador será êsse total acrescido do capital de-
finido no art. 5.0 

§ 1.º Sempre que a parcela a distribuir, calculada de acôrdo 
com êste artigo, resultar em importância inferior a um décimo 
(1/10) do total dos salários pagos durante o ano e a êle referentes, 
será ela majorada: 

a) até atingir aquela fração se, assim majorada, não exceder 
a vinte (20) por cento dos lucros apurados na forma do art. 4.0 ; 

b) até atingir vinte (20) por cento dos lucros apurados na 
forma do art. 4.0 se, com a majoração prevista na letra anterior, 
exceder a essa percentagem. 

§ 2.0 Não será alterada a parcela a distribuir quando, calcu· 
lada de acôrdo com êste artigo, fôr superior a vinte (20) por renta 
dos lucros apurados na forma do art. 4.0 
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§ 3.0 Sempre que a participação, calculada de acôrdo com o 
presente artigo, exceder a quarenta (40) por cento dos lucros apu-
rados na forma do art. 4.0 , poderá a emprêsa limitar a essa per-
centagem a parcela destinada a distribuição. 

§ 4.º A importância destinada aos empregados, como parti-
cipação nos lucros, não poderá exceder, em nenhum caso, à metade 
do total dos salários pagos no exercício, inclusive horas extraor-
dinárias. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Hildebrando Bi-
saglia. 

o SR. HILDEBRANDO BISAGLIA (Para encaminhar a vota-
ção) - Sr. Presidente, fiz pedido de destaque para a emenda n.º 
5 constante da pág. 6 do avulso, de autoria do Deputado Daniel 
de Carvalho. O destaque tanto se refere à emenda n.0 4, da 
Comissão Especial, como à de n.º 7. 

A emenda n.0 4 prevê o sistema de distribuição dos lucros, e a 
de n.0 7, os planos para distribuição dêsses lucros. 

O sistema adotado pela Comissão Especial me parece mais 
complexo que o critério racional determinado na emenda n.º 5. 

A emenda do Deputado Daniel de Carvalho está assim redigida: 

"A distribuição, entre os empregados, da parcela a êles 
destinada pelo art. 4.0 desta lei será efetuada da seguin-
te forma: 

I - 60 % do total a distribuir sê-lo-á na razão do sa-
lário anual do empregado, contando-se uma cota por mil 
cruzeiros, desprezadas as frações . 

II - 20%, na razão da antiguidade da emprêsa, con-
tando-se uma cota por ano completo de serviço efetivo. 

III - 20% por merecimento, tendo por base a efici-
ência, a critério do empregador, contanto que sejam con-
templados pelo menos 25% dos empregados." 

:e!ste sistema, Sr. Presidente, parece mais racional; atende ao 
critério da Comissão Especial, e, também, aos elementos salário, 
tempo de serviço e eficiência. A eficiência acha-se perfeitamente 
considerada pelo item 3.º do art. 9.º, ao tratar do merecimento pre-
visto na emenda n.0 5 do Deputado Daniel de Carvalho. 
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Assim, o Partido Trabalhista Brasileiro, apoiando a emenda 
n.0 5 do Deputado Daniel de Carvalho, para a qual pediu destaque, 
espera atender melhor e de modo mais racional aos objetivos da 
lei, porque na emenda n.0 7, que será discutida oportunamente e 
que está entrosada com êsse destaque, V. Exa. verâ que o plano da 
participação é maleável e possibilita o favoritismo. 

Ali, por exemplo, se diz, no art. 12: 

"A parcela relativa a antiguidade corresponderá a 2% 
do número indicativo do salário individual para cada ano 
de serviço." 

O sistema adotado pelo Deputado Daniel de Carvalho prevê 
20% do total percentual 100 previsto na emenda n.0 5. 

Pedimos, assim, o destaque por esta razão: por ser mais racio-
nal e conveniente ao trabalhador o critério da emenda n.0 5 do 
Deputado Daniel de Carvalho. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. DANIEL FARACO (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, desejo prestar um esclarecimento, diante de eviden-
te equívoco de parte do nobre Deputado Sr. Hildebrando Bisaglia 
ao considerar a emenda n.0 5. 

Peço a V. Exa. e à Casa que acompanhem com paciência o ra-
ciocínio que ràpidamente expenderei. 

É necessário distinguir - e o parecer da Comissão insiste mui-
to nisso - é necessário distinguir nesta matéria de participação 
duas coisas - duas fases do processo de partilha dos lucros. Na 
primeira fase, fixa-se o monte a partilhar, isto é, fixa-se qual a 
parte do lucro em globo que será distribuída aos trabalhadores; na 
segunda fase, Sr. Presidente, é que então se estabelece a forma pe-
la qual êsse monte a partilhar será efetivamente partilhado entre 
os trabalhadores. No Projeto n.º 1 039 se determinava uma per-
centagem fixa para o monte a partilhar. Isto é, do lucro apurado, 
30%, feitas as diversas deduções, deveriam ser distribuídos aos tra-
balhadores. Em segundo lugar, num outro artigo se estabelecia, 
então, de que forma êsse monte, êsse lucro, essa parte, que teria 
uma expressão global em relação aos operários, seria efetivamente 
distribuído a cada operârio. 

• Não foi revisto pelo orador. 



- 257 -

Ora, Sr. Presidente, a emenda n.o 4 gira, apenas, em tôrno da 
fixação do monte a partilhar. Ela diz sôbre a forma pela qual êste 
monte será efetivamente partilhado. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - A emenda n.º 4 é expressa, 
quando, em seu art. 6.0 , diz: 

"Nos lucros apurados na forma do art. 4.º, a emprê-
sa distribuirá entre seus empregados parcela não inferior 
a uma fração cujo numerador será o total dos salários 
pagos". 

É portanto um sistema. 

O SR. DANIEL FARACO - Peço a V. Exa., nobre Deputado 
Hildebrando Bisaglia, me indique onde, na emenda, se fala sôbre 
a maneira de distribuir os lucros. 

Invoco o testemunho e a opinião dos nobres Deputados compo-
nentes da Comissão, que, comigo, se cansaram de estudar a matéria. 

O SR. PRESIDENTE - Parece que há equívoco sôbre o as-
sunto. O nobre Deputado Hildebrando Bisaglia requereu destaque 
para a emenda n.º 5. A emenda n.º 5, segundo observo, se refere 
ao art. 9.º É a que está à pág. 13. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Afeta o sistema previsto na 
emenda n.º 4. Se aprovada a emenda n.º 4, não temos outro jeito 
senão aprovar também a de n.º 7. 

O SR. PRESIDENTE - Então o simples destaque não resol-
ve o assunto. O destaque é requerido para que haja votação em se-
parado. Não estabelece preferência alguma. Assim, vai ser votada 
a emenda da Comissão. V. Exa., nobre Deputado Hildebrando Bi-
saglia, devia ter requerido preferência, em vez de destaque. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, para concluir meu 
esclarecimento, quero declarar que, no meu entender, a votação do 
art. 4.º em nada prejudica a apreciação da emenda do nobre Depu-
tado Daniel de Carvalho, que diz respeito ao plano de participação. 
(Muito bem; muito bem.) 

Durante o discurso do Sr. Daniel Faraco o Sr. Nereu Ramos .. 
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Senhor Ruy Santos, 2.0 Secretário. 
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O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam a emenda IV 
queiram ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. HILDEBRANDO BISAGLIA (Pela ordem) - Requer 
verificação da votação. 

Feita a nova votação simbólica, é dada como aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º V DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 6.0 

Acrescentar o seguinte parágrafo: 
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo ao em-

pregado que, tendo mais de um ano de trabalho efetivo, se demitir 
ou fôr dispensado antes do encerramento do exercício financeiro, 
salvo caso de improbidade comprovada. 

Suprimir o art. 7.º. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º VI DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 8.0 
Redigir como segue o art. 8.º: 
Art. 8.º É extensiva a participação nos lucros aos que, em-

bora sem a relação de emprêgo, exerçam efetivamente atividade 
pessoal, nas emprêsas, excluídos os diretores de sociedades anô-
nimas. 

Parágrafo único. Considerar-se-á salário, nos casos dês te ar-
tigo, a remuneração 1pro labore escriturada em despesas gerais ou 
contas subsidiárias, dentro dos limites fixados na letra b, art. l.º, 
da Lei n.º 1474, de 26-11-1951. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 
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VOTAÇAO DA EMENDA N.0 VII DA COMISSAO ESPECIAL 

Aos arts. 9.0 a 16 
Substituir êstes sete artigos pelos seguintes: 
Art. 10. Para o cumprimento desta lei, serão observados 

planos de participação organizados pelas emprêsas, respeitado o 
disposto no art. 6.0 

Art. 11. Cada plano deverá prever a distribuição dos lucros 
entre os empregados, na proporção do salário individual, inciusive 
a remuneração de horas extraordinárias, percebido durante o ano, 
desprezadas as parcelas inferiores a Cr$ 50,00 e arredondadas para 
a centena seguinte as de valor igual ou superior e até Cr$ 99,99. 

Parágrafo único. Serão tomadas em consideração, além disso 
e mediante o acréscimo de parcelas complementares aos números 
indicativos do salário individual: 

a) obrigatàriamente, a antiguidade na emprêsa; 
b) facultativamente, a freqüência e a eficiência. 

Art. 12. A parcela relativa à antiguidade na emprêsa cor-
responderá a dois (2) por cento do número indicativo do salário 
individual, para cada ano completo de efetivo exercício, conside-
rando-se ano o período de trezentos e sessenta e cinco dias. 

Art. 13. A parcela relativa à assiduidade deverá: 
a) ser inversamente proporcional ao número de faltas regis-

tradas durante o ano e até o máximo de dez; 
b) obedecer a escala em que, à freqüência integral, corres-

ponda parcela igual, no máximo, a vinte por cento do número 
indicativo do salário individual. 

Art. 14. A parcela relativa à eficiência do empregado será 
fixada livremente pelo empregador, não podendo entretanto ex-
ceder a trinta (30) por cento do número indicativo do salário 
individual. 

Art. 15. Mediante acôrdo entre a emprêsa e a maioria de 
dois terços (2/3) dos seus empregados, poderão ser organizados 
planos de participação sem observância do disposto nos arts. 11, 
12, 13 e 14. 

Parágrafo único. O acôrdo terá vigência pelo prazo de um 
ano. 
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Art. 16. Se, até noventa (90) dias da data do balanço, 
não estiver organizado o plano de participação, a distribuição será 
feita, considerando-se apenas o salário individual e a antiguidade 
na emprêsa. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Hildebrando 
Bisaglia. 

O SR. HILDEBRANDO BISAGLIA * - Sr. Presidente, já que 
foi declarado não haver relação alguma entre a emenda n.0 5, do 
Deputado Daniel de Carvalho, e a de n.º 4, tenho para mim que 
o destaque vai prevalecer para emenda de n. o 7. 

O Sr. Daniel Faraco - A meu ver, de acôrdo com o requeri-
mento do Sr. Lúcio Bitencourt, as emendas devem ser votadas 
uma a uma. Não há remédio senão votarmos a emenda n.º 7. Ao 
votar a emenda n.º 7, o nobre Deputado Hildebrando Bisaglia, 
que prefere outro sistema - o proposto numa emenda de plenário 
- deverá combater a emenda 7, pleiteando a sua rejeição e a 
aprovação da do plenário. De minha parte, declaro que me reservo 
para defender a emenda 7 pelas razões que aduzirei. 

O SR. HILDEBRANDO BISAGLIA- As razões, Sr. Presidente, 
foram justamente as apresentadas anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª vai encaminhar a votação da 
emenda 7? 

O SR. HILDEBRANDO BISAGLIA - Sr. Presidente, nós nos 
manifestamos contrários à emenda 7 e a favor da emenda 5, de 
autoria do nobre Deputado Daniel de Carvalho. 

A razão é a seguinte - a redação do art. 11 estabelece: 

"Cada plano deverá prever a distribuição dos lucros 
entre os empregados, na proporção do salário individual, 
inclusive a remuneração de horas extraordinárias ... " 

Se fôsse até aí, estava muito bem, mas num artigo seguinte 
se lê: "fixação do valor do pêso de cada um dos elementos que 
devem compor a participação de cada empregado". 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Então, a Comissão determinou: 

"Art. 12. A parcela relativa à antiguidade na em-
prêsa corresponderá a dois (2) por cento do número indi-
cativo do salário individual para cada ano completo de 
efetivo exercício ... " 

A disposição dada pelo nobre Deputado Daniel de Carvalho 
ao elemento "antiguidade" é mais racional, porque dá 20 % para 
a antiguidade; quanto ao salário, dá 60%, e, quanto à eficiência, 
20%. 

Continuando, a emenda n.0 7, da Comissão Especial, diz no 
art. 13: 

"A parcela relativa à assiduidade deverá: 
a) ser inversamente proporcional ao número de fal-

tas registradas durante o ano e até o máximo de dez; 
b) obedecer à escala em que, à freqüência integral, 

corresponda parcela igual, no máximo, a vinte (20) :oor 
cento do número indicativo do salário individual." 

Quer dizer que, se a Comissão Especial dá para o elemento "as-
siduidade" 20% da parte do salário, enquanto a do Deputado Da-
niel de Carvalho dá 20%, não dos 60% do salário, mas 20% de per-
centagem 100, dêsse modo é preferível para o trabalhador, mesmo 
porque é mais racional essa quantia. 

Mas, Sr. Presidente, na Comissão Especial, tive ocasião de o 
combater, porque é critério subjetivo, que vai ficar exclusivamente 
ao arbítrio do empregador, permitindo dêsse modo o favoritismo. 

isse elemento, que, em verdade, deveria ser útil à participação 
dos lucros pelo empregado, fica invalidado porque, ficando o cri-
tério ao arbítrio do empregador, isto favorecerá a uns em detri-
mento de outros empregados mais categorizados. 

O Sr. Celso Peçanha - Há três semanas a Companhia Side-
rúrgica Nacional fêz publicar no Diário Oficial uma resolução de 
sua diretoria, com referência ao plano de participação nos lucros, 
excluindo o critério "eficiência", porque julga ser gerador de dis-
córdia e desconfiança, estabelecendo conflito entre o trabalhador 
e os elementos da emprêsa. 
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O SR. HILDEBRANDO BISAGLIA - Êsse argumento já não 
tem mais valor no debate, porque infelizmente a segunda discussão 
foi encerrada sem que tivéssemos oportunidade - e estávamos 
ausentes - de apresentar emenda sôbre a matéria. 

Vamos votar, sem dúvida, a emenda da Comissão Especial ou 
a emenda apresentada pelo Sr. Daniel de Carvalho, e optamos por 
esta, por ser, repito, mais racional, mais simples e por atender 
melhor aos interêsses dos trabalhadores. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Antes de dar a palavra ao Sr. Daniel 
Faraco peço a S. Ex.ª que esclareça, no correr do encaminhamento, 
se a emenda 5 se refere apenas à matéria do art. 12 da emenda 7, 
ou se abrange outra matéria. A emenda 7 compreende os arts. 9.º 
a 16 e a de n.º 5 apenas se refere ao art. 9.º 

Se a emenda 5 abrange apenas o art. 12, e tendo sido apro-
vado pelo plenário o requerimento do Deputado Lúcio Bitencourt, 
o Sr. Deputado Hildebrando Bisaglia deve pedir preferência para 
a emenda n.º 5. Se, porém, a emenda n.0 7 contiver matéria além 
da de n.0 5, ter-se-á de fazer a separação para a votação parcelada. 

O SR. DANIEL FARACO (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, permita-me esclarecer a V. Ex.ª que, no meu enten-
der, a emenda Daniel de Carvalho regula matéria idêntica à da 
emenda n.0 7 nos seguintes artigos: 10, 11, 12, 13 e 14. Os arts. 15 
e 16 constituem matéria independente da contida na emenda 
Daniel de Carvalho. Se o plenário aprovar a emenda n.0 5, ficarão 
prejudicados os arts. 10, 11, 12, 13 e 14; não, porém, os arts. 15 
e 16 da emenda n.º 7. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Mas o art. 15 prevê a possibili-
dade de acôrdo entre o patrão e o empregado para a participação 
nos lucros. No plano Daniel de Carvalho não há essa possibilidade. 
O critério é rígido, a participação é determinada. 

O SR. DANIEL FARACO - É exato. 
O Sr. Hildebrando Bisaglia - Não há essa possiblidade de o 

patrão fazer acôrdo com o empregado. E o económicamente fraco 
sofre, direta ou indiretamente, coação por parte do empregador. 

O SR. DANIEL FARACO - Não estou tratando da matéria 
quanto ao mérito. Esclareço penas que a aprovação da emenda 5 
não prejudica os arts. 15 e 16 da emenda 7, os quais podem, per-
feitamente, coexistir na mesma lei com a redação que tem a 
emenda Daniel de Carvalho. 
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Este é um esclarecimento importante porque o argumento 
que o nobre Deputado Bisaglia expendeu, contrário à eficiência, 
se aplica, também, ao merecimento. A Comissão Especial entende 
que a eficiência também deve ser considerada, mas ela não está 
em causa, porque tanto a emenda da Comissão como a do plenário 
incluem a eficiência como fator a considerar na distribuição. 

Vitoriosa a emenda do nobre Deputado Daniel de Carvalho, 
os planos serão rígidos: só haverá uma forma de distribuição, 
que é a indicada pela lei, isto é, sempre se deverá tomar em consi-
deração aquêles elementos e naquela proporção. 

Ora, Sr. Presidente, é preciso atender a duas cousas. Primeiro, 
que neste país, tão grande, tão vasto, tão diferente em suas di-
versas regiões, quanto ao grau de adiantamento, quanto a tudo 
enfim, neste país, mais do que em qualquer outro, as emprêsas 
variam ao infinito. Em cada uma delas há um ambiente especial, 
condicionado pelo vulto, pela natureza do seu trabalho, da sua 
exploração, pela própria psicologia dos empregados e dos patrões. 

Não parece, então, mais do que preferível, não parece uma 
imposição da nossa realidade tornar flexíveis êsses planos, ado-
tando fórmula que permita organizar-se em cada emprêsa um 
plano de distribuição de acôrdo com os seus característicos 
próprios? 

Sr. Presidente, esta é matéria que vem sendo discutida, e 
muito, entre os estudiosos da questão, e a Comissão Especial lon-
gamente a debateu, inclinando-se, finalmente, para uma fórmula 
que permita a adoção de planos flexíveis, isto é, que torne possível 
organizar-se em cada emprêsa um plano de acôrdo com suas 
peculiaridades. 

Há, ainda, outro aspecto a considerar. É que já existem vários 
casos em nosso país de emprêsas que dão participação nos lucros 
aos seus empregados, e o fazem mediante planos que funcionam 
a contento de empregados e empregadores. Então, Sr. Presidente, 
por que há de a lei violentamente ingressar nesta parte da vida 
da emprêsa, impondo a patrões e empregados um plano que, sendo 
um plano padrão, único, para todo o Brasil, evidentemente não 
atende às peculiaridades diversas de emprêsa para emprêsa? 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - O que acontece é o seguinte: 
êsses planos que existem atualmente são de favor; existem, porque 
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até hoje não foi regulamentado o inciso constitucional. Não são 
melhores do que o que pretendia a emenda. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, seja qual fôr a 
origem dêsses planos, o fato é que êles já condicionaram deter-
minadas circunstâncias e seria - permitam-me que o diga -
absurdo que o legislador as desconhecesse. 

Ora, que faz a emenda proposta pela Comissão? Ela não altera, 
fundamentalmente, o sentido da emenda Daniel de Carvalho. 
Tampouco altera fundamentalmente o sentido do plano do Pro· 
jeto 1 039, que também é um plano rígido. 

O Sr. Nestor Duarte - Então V. Ex.ª acaba de entreabrir uma 
porta no seu critério rígido, de modo a permitir que possamos 
tomar a orientação, já agora, de aprovar a emenda Daniel de 
Carvalho, e não a da Comissão. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, a acuidade do 
nobre Deputado Nestor Duarte retira das minhas palavras um 
argumento que, data venia, nelas não vejo. 

O Sr. Nestor Duarte - É a segunda vez que, numa pequenina 
tarde, V. Ex.ª se refere à minha acuidade. 

O SR. DANIEL FARACO - V. Ex.ª usou a palavra a primeira 
vez e eu, que sigo, de há muito tempo, as lições de estilo parla-
mentar de V. Ex.ª, julguei que não seria grande atrevimento, 
grande ousadia mesmo, tomar a palavra emprestada de V. Exa. 
para usá-la quando julgasse conveniente. 

Permita V. Ex.ª que prossiga, pois meu tempo está a ter-
minar. 

Não há, portanto, modificação nos fundamentos, nos elemen-
tos constitutivos do plano. Há, sim, uma diferença de grande 
relevância na forma. É que, enquanto na emenda da Comissão 
êsses elementos se enquadram dentro de planos flexíveis, na emen-
da Daniel de Carvalho êsses elementos levam, sempre, a um plano 
rígido. Usamos os mesmos elementos da emenda Daniel de Car-
valho, mas permitimos a flexibilidade de planos. E de que maneira 
o fazemos? A Comissão Especial estabeleceu que para esta distri-
buição do monte a partilhar entre operários se deveria observar as 
seguintes normas. Dois elementos seriam obrigatórios - e eu, 
neste ponto, fui até vencido, por entender que se devia tornar 
obrigatório apenas o salário, mas a Comissão, na sua sabedoria, 
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achou que devia considerar salário e antiguidade. Portanto, êsses 
dois elementos - salário e antiguidade - serão obrigatoriamente 
considerados. O plano não poderá deixar de considerá-los. 

O Sr. Nestor Duarte - A emenda Daniel de Carvalho inclui 
um terceiro critério - eficiência. É muito justo que se inclua, 
sempre, em todo e qualquer critério de distribuição de vantagens, 
prêmios e lucros, o do mérito. Tanto vale traduzir a justa expressão 
eficiência. 

O Sr. Paulo Sarasate - Verifica-se que, afinal, o Deputado 
Nestor Duarte entra em choque com o Deputado Hildebrando 
Bisaglia ... 

O SR. DANIEL FARACO - Frontalmente. 
O Sr. Paulo Sarasate - . . . porque o representante mineiro 

não inclui "eficiência", em hipótese alguma, e o Deputado Nestor 
Duarte quer, em qualquer hipótese, "eficiência". Logo, mais uma 
vez, - in medio virtus - a virtude está com a Comissão Especial, 
que aceita o critério da eficiência flexível, não obrigatório. 

O Sr. Nestor Duarte - Permita o nobre orador interrompê-lo 
novamente. Não tenho interêsse em ficar de acôrdo com a opinião 
do Deputado Hildebrando Bisaglia; mas, desde que S. Ex.ª pede 
destaque para a emenda Daniel de Carvalho, que inclui, entre os 
critérios de distribuição, a eficiência, ou seja, o mérito, o mere-
cimento, é evidente que tenho o direito de interpretar a intenção 
do legislador. 

O SR. DANIEL FARACO - O que se discute aqui não é a 
inclusão dêste ou daquele elemento; o que se está a defender é 
a necessidade de se admitir a flexibilidade dos planos. Uma auto-
ridade, como o Deputado Paulo Sarasate, que formulou no Pro-
jeto n.º 1 039 um plano rígido, em face do amplo exame ao qual 
desde então foi submetida a matéria, chega à mesma conclusão 
que aqui estou a defender: a conveniência de permitir a existência 
de planos flexíveis. Uma só e grande preocupação teve e tem a 
Comissão Especial: assegurar, por uma lei boa, lógica, racional, 
que respeite a nossa realidade, o êxito da participação dos em-
pregados nos lucros das emprêsas. 

O que, portanto, a emenda da Comissão faz é aceitar os ele-
mentos constitutivos dos critérios já propostos no Projeto n.º 1039, 
apenas com a retirada dos encargos de família, porque êstes não 
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foram considerados como elementos capazes de influir na criação 
dos lucros. Chegou assim à fórmula que permite essa flexibilidade, 
permite que numa emprêsa, conforme o ajuste feito, conforme as 
suas peculiaridades, se façam planos que incluam obrigatoria-
mente, sempre, o salário e a antiguidade, tornando facultativos os 
outros elementos, no caso, eficiência e assiduidade. 

Note, porém, a Câmara o seguinte: nós aqui estamos agora 
apenas a decidir sôbre a maneira de distribuir os lucros entre os 
operários. Aquilo que tirarmos de um, por qualquer critério, será 
dado a outro: aquilo que dermos a qualquer operário, será, forço-
samente, tirado de outro. Ora, que elementos se consideraram 
para isso? Considerou-se, apenas, a maior ou menor participação 
presumível de cada operário na criação do lucro que, enfim, é 
partilhado. 

Assim, por exemplo, a assiduidade. É evidente que o operário 
que trabalhou sem falta alguma contribuiu mais para o lucro do 
que outro que faltou. Note-se que não está aqui em discussão se 
o patrão, se o empregador vai pagar mais ou menos. Não. Esta 
questão está resolvida. O monte a partilhar já foi fixado. O que 
se discute é se um operário assíduo vai receber a mesma cousa 
que outro não assíduo. Parece claro que seria uma injustiça para 
o operário assíduo (muito bem) estabelecer-se um sistema pelo 
qual êle recebesse a mesma cota que recebe o faltoso. Ora, o ele-
mento assiduidade não figura em destaque na emenda do nobre 
Deputado Daniel de Carvalho. S. Ex.ª engloba tudo no mereci-
mento e deixa tudo a critério do empregador. 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - Mas tem o limite de 20%. 
O SR. DANIEL FARACO - Ora, o julgamento da assiduidade 

não precisa, de maneira alguma, ficar a critério do empregador, 
porque é um fato que pode ser comprovado. 

O Sr. Nestor Duarte - A assiduidade quase sempre é um mé-
rito, mas nem sempre o é. O operário pode ser assíduo e não ser 
um bom operário, ao passo que, no mérito, a assiduidade é um 
dos requisitos, é uma das condições. 

O Sr. Paulo Sarasate - Estou lendo mais detidamente, agora, 
ainda uma vez, a emenda Daniel de Carvalho. O que se verifica 
é que essa emenda considera apenas três elementos: eficiência, 
tempo de serviço e salário. Ora, custa crer como o nobre Deputado 
Hildebrando Bisaglia, que se bateu pela assiduidade, prefira essa 
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emenda à emenda do orador, que inclui, taxativamente, a assidui-
dade; e custa crer, mais ainda, que o Deputado Hildebrando Bisa-
glia se bata por essa emenda, trabalhista que é, quando é certo que 
ela está contrária ao seu ponto de vista, expresso na Comissão. 
Essa emenda deixa o julgamento da eficiência, embora com per-
centagem pouco menor, nas mãos do patrão, inclusive, para tirar 
de grande número de empregados o próprio direito à cota de efi-
ciência. É que essa emenda fixa um mínimo de empregados a ser 
beneficiado por ela. Trata-se de 25%, apenas. Portanto, essa emen-
da, que é louvável, dado o seu caráter de flexibilidade, em face da 
emenda de V. Exa., permite, concluo, que 75 % dos empregados se-
jam postos à margem de tôdais as cotas de eficiência, pela exclusi-
va vontade imperativa do empregador. 

O SR. DANIEL FARACO - Há, inegàvelmente, muito menos 
arbítrio patronal na emenda da Comissão do que na emenda do 
nobre Deputado. 

O Sr. Paulo Sarasate - É exatamente ... 
O Sr. Hildebrando Bisaglia - O nobre Deputado se equivoca, 

porque há três elementos na emenda Daniel de Carvalho e quatro 
elementos na da Comissão Especial. Eu me bato por dois elementos 
- tempo de serviço e salário - porque acho que os outros dois 
não devem ser considerados no momento. Se, entretanto, tivermos 
que optar entre os dois critérios, é preferível três elementos da 
emenda Daniel de Carvalho do que quatro da Comissão Especial, 
porque, somados, V. Ex.ª vai ver que dão muito mais de 25%. 

Portanto, estou aqui defendendo o trabalhador. 
O SR. DANIEL FARACO - Não! Está tomando partido por 

um trabalhador contra outro. 
O Sr. Paulo Sarasate - Não quero arrebatar do nobre Depu-

tado trabalhista o pendão da defesa do trabalhador. Mas não posso 
admitir que S. Ex.ª insista em que a emenda Daniel de Carvalho 
é mais favorável ao empregado. 

Qualquer pessoa, examinando detidamente a questão, verifi-
cará que a razão está do nosso lado. 

Terminando, quero render minhas homenagens ao Sr. Depu-
tado Daniel de Carvalho, porque foi S. Ex.ª, com sua emenda, que 
chamou a atenção da Comissão para a necessidade de tornar mais 
flexível o critério rígido do Projeto n.0 1 039. Quanto à simplici-
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dade, estou de acôrdo com o nobre Deputado Hildebrando Bisaglia. 
E V. Ex.ª, Sr. Relator, fêz ver, no devido tempo, ao Deputado Bi-
saglia que só não mudava a terminologia- note bem, simplesmente 
a terminologia - de sua emenda pela de meu projeto, que era o 
sistema de cotas ou pontos, dada a precariedade do tempo, uma 
vez que o projeto estava sob regime fatal de urgência. V. Ex.ª 
lembrou, ainda, que, se o Senado votasse outra terminologia, 
aceitá-la-ia, como aceitaria também emenda que o Deputado Bi-
saglia porventura apresentasse, fazendo voltar, dentro dêste cri-
tério, a matéria à terminologia anterior. Em matéria de termino-
logia, portanto, estamos de acôrdo, mas a emenda do nobre 
Deputado Daniel de Carvalho não muda absolutamente a termi-
nologia. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto o nobre orador de que dispõe 
apenas de dez minutos. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, a matéria é com-
plexa. Concluo minhas considerações pedindo a atenção da Câ-
mara para êste ponto importante. No caso, não se estão discutindo 
vantagens para trabalhador contra a emprêsa, nem vice-versa. 
As emprêsas nada devem pagar a mais, seja qual fôr a maneira 
de partilhar os lucros entre os operários. Não. Se incluirmos três, 
quatro, cinco, quantos elementos quisermos, apenas estaremos 
dando a um operário, dentro da emprêsa, o que se tira a outro. 
Portanto, não se deve dizer aqui que se está defendendo o tra-
balhador. O que se pode estar defendendo, aqui, no momento é ... 

O Sr. Nestor Duarte - Quase todos estamos empenhados em 
fazer uma lei que possa ser o mínimo possível prejudicial aos 
trabalhadores. Deve ser tecnicamente simples e de fácil aplicaçíio 
e entendimento. 

O SR. DANIEL FARACO - Portanto, não há aqui conflito en-
tre empregador e empregado; o conflito, se houvesse, seria entre 
empregados. Devemos decidir o que é mais justo, mais factível, 
mais exeqüível. Ora, Sr. Presidente, a melhor maneira de falsear 
a realidade é procurar simplificá-la. Se a realidade é complexa e 
nós quisermos, a todo custo, simplificá-la, estaremos adotando 
uma atitude pouco racional. Se a complicação é da realidade, então 
as soluções talvez pareçam complicadas, porque devem atender 
a êsse aspecto da realidade. No caso, não há essa complicação; 
com poucos dias de vigência da lei, todos saberão perfeitamente 
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como fazer a partilha, quais os direitos e normas que a lei traça 
para isto. 

Repito: considero vital que se assegure aos planos de parti-
cipação flexibilidade, que não se tornem rígidos êsses planos, por-
que, tornando-os rígidos, concorreremos, sem dúvida, para o possí-
vel fracasso da idéia, estaremos, incontestàvelmente, diminuindo 
as possibilidades de êxito da participação nos lucros. (Muito bem; 
muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa o seguinte requeri-
mento: 

Sr. Presidente: 

Requeiro preferência para a emenda n.0 5 do Deputado Daniel 
de Carvalho. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1952. - Hildebrando 
Bisaglia. 

Nos têrmos do discurso do nobre Deputado Daniel Faraco, a 
emenda Daniel de Carvalho só é substituída pela da Comissão nos 
arts. 10, 11, 12, 13 e 14. Quer dizer, aceita a preferência e aceita 
a emenda Daniel de Carvalho, ter-se-ão de votar depois os arts. 15 
e 16 da emenda n.0 7. 

Em votação o requerimento de preferência do Deputado Hilde-
brando Bisaglia. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O SR. HILDEBRANDO BISAGLIA (Pela ordem) requer veri-
ficação da votação. 

Feita a nova votação simbólica, é dado como rejeitado. 
O SR. HILDEBRANDO BISAGLIA (Pela ordem) insiste na 

verificação da votação, por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 22 Srs. Deputados e contra 70, 
total 92, com o Sr. Presidente 93. 

O SR. PRESIDENTE - Não há número. Dado o adiantado da 
hora, deixo de mandar proceder à chamada nominal. 
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(Sessão extraordinária noturna de 21-10-1952) 

O SR. PRESIDENTE - Como deve estar lembrada a Câmara, 
ao votar-se o requerimento de preferência do Deputado Hildebran-
do Bisaglia para a emenda n.0 5, do Deputado Daniel de Carvalho, 
verificamos falta de número. Assim, vai-se proceder novamente 
à votação do requerimento de preferência, vasado nos seguintes 
têrmos: 

"Requeremos preferência para a emenda n.o 5 do 
Deputado Daniel de Carvalho e outros. 

Em 21 de outubro de 1952. - Hildebrando Bisaglia." 

Em votação. (Pausa.)  
Rejeitado.  

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º VII DA COMISSÃO ESPECIAL 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º VIII DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 18 
Redigir como segue o art. 18: 
Art. 18. Tôda vez que a participação individual exceder a 

um duodécimo (1/12) do salário percebido durante o ano, o ex-
cesso será depositado, em nome do empregado, na própria em-
prêsa, em conta especial, vencendo juros não inferiores a seis (6) 
por cento ao ano ou, se o empregador preferir, em conta especial 
em Caixas Econômicas ou em Bancos de que a União ou os Estados 
sejam acionistas majoritários. 

§ 1.º Somente serão permitidas retiradas na conta especial 
de que trata êste artigo: 

a) para integrar, no todo ou em parte, capital que o em-
pregado tenha subscrito ou venha a subscrever na emprêsa; 
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b) para aquisição de casa própria; 
e) para compensar, até o máximo de um vinte e quatro avos 

(1/24) do salário anual, a falta ou deficiência de participação nos 
lucros; 

d) quando cessar ou fôr rescindido o contrato de trabalho, 
em prestações mensais não superiores à metade do último salário 
mensal recebido. 

§ 2.º É permitido às emprêsas, para fins de pagamento 
do impôsto de renda, abater, do lucro do exercício em que se veri-
ficarem, o valor das retiradas feitas de acôrdo com o disposto na 
letra a do parágrafo anterior. 

§ 3.º O abatimento previsto no § 2.0 não será considerado, 
para fins de reduzir os lucros a que se refere o art. 4.0 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Hildebrando 
Bisaglia. 

O SR. HILDEBRANDO BISAGLIA (Para encaminhar a vota-
ção) - Sr. Presidente, a emenda n.º 8, que se refere ao art. 18, 
como o próprio art. 18, prevêem um sistema de pagamento ao 
trabalhador que o prejudica, que o desatende. 

A Comissão Especial opinou no sentido de que o trabalhador 
deve receber o máximo de urn salário - 1/12 do salário anual -
em dinheiro, sendo o restante depositado. Entendemos que êste 
excesso de 1/12 deveria ser depositado em estabelecimento ban-
cário. A Comissão Especial, entretanto, opinou por que fôsse depo-
sitado na própria emprêsa, com juros de 6%. Nós discordamos, 
Sr. Presidente, porque achamos que não devíamos sujeitar o tra-
balhador ao risco. 

E não se diga que é crédito privilegiado, porque existe a fa. 
lência fraudulenta, e nesse caso desaparecerão, inclusive, todos os 
acervos das emprêsas. 

Dêsse modo, o Partido Trabalhista não pode concordar com 
a disposição do art. 18 do projeto, menos ainda com a emenda 8.ª, 
porque tôdas duas reduzem ao mínimo o recebimento do empre-
gado, e, ainda mais, o obrigam à capitalização dentro da emprêsa, 
quando preferimos a capitalização no estabelecimento bancário. 
(Muito bem; muito bem.) 
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O SR. DANIEL FARACO (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, a emenda n.0 8 dispõe sôbre a forma de pagamento 
do lucro que venha a caber ao trabalhador. 

É importante considerar, nesta forma de pagamento, a capi-
talização que se faz, no País, não apenas no interêsse das emprêsas, 
mas no dos próprios trabalhadores e da economia nacional. 

O capital, é sabido, forma-se do lucro. Sobretudo no Brasil, 
em que a tendência a poupar é pequena, é o lucro que informa o 
capital, é do lucro que sai o capital. 

A formação do capital é, portanto, encargo do próprio lucro. 
Esta é uma verdade incontestável. O lucro, entre seus encargos, 
tem o de formar o capital. Ora, se a formação de capital é encargo 
próprio do lucro, claro está que, mesmo quando o lucro não fica, 
como até agora, apenas com o empresário, mas é partilhado entre 
os operários, o encargo de capitalização deve acompanhá-lo neste 
seu destino. 

Ora, Sr. Presidente, verificou-se - eu tive ensejo de mencio-
ná-lo no parecer da Comissão Especial - que o pagamento de uma 
percentagem que ficasse pela altura de 30% mais ou menos - é o 
que se espera venha a ser distribuído - corresponde a pouco menos 
de duas vêzes o salário mensal pago em todo o País. 

Desta forma, era imperativo, se quiséssemos evitar uma des-
capitalização excessiva, prejudicial a todos, tomar êsse fato em 
consideração. Isto conduziu a Comissão Especial a dispor, na forma 
de pagamento, sôbre a capitalização compulsória do que excedesse 
a um mês de salário. Dizer que o trabalhador fica prejudicado com 
isso, parece-me avançar demais. :Ele continua na propriedade da-
quele lucro, que é seu. Apenas se exige que capitalize o excesso 
de um mês de salário, porque assim é do interêsse da economia 
nacional, assim é do próprio interêsse do trabalhador. 

De outra forma, chegaríamos a situações que poderiam fàcil-
mente tornar-se críticas. O pagamento em dinheiro, pelas em-
prêsas, de importâncias vultosas, acima de sua capacidade finan-
ceira, poderia trazer os maiores inconvenientes a tôda a vida eco-
nômica do País. 

Atendendo a êsse aspecto, procurando remover êsses incon-
venientes que a todos prejudicariam - patrões e operários, em-
pregadores e empregados - a Comissão elaborou a emenda que 
ora está sendo votada. 
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Ela modifica, é fato, o preceito do Projeto 1 039. Mas o mo-
difica em face de dados incontestáveis, em face do exame da situa-
ção nacional, exame que não pôde ser feito ou não chegou a ser 
feito na ocasião em que se aloborou o Projeto 1 039. 

Sr. Presidente, não vai haver prejuízo algum para o traba-
lhador. 1l:le não vai perder; êle vai apenas ter que capitalizar. 

Quero crer que isto, no final, resultará em benefício para o 
próprio trabalhador, concorrerá para que no Brasil se ponha, de 
uma forma prática, em execução a fórmula de Gurno GoNELLA: 
não todos proletários, mas todos proprietários. 

A emenda merece a aprovação da Câmara. É medida de pru-
dência que visa a assegurar o êxito da idéia participacionista. 
(Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a emenda 
VIII queiram ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º IX DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 20 
Dizer "dissociação" e em vez de "dissolução" . 
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 

ficar como estão. (Pausa.) 
Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º X DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 21  
Redigir como segue o parágrafo único do art. 21:  
Parágrafo único. Dentro do mesmo prazo, a emprêsa entre- 

gará a cada empregado uma "nota de participação nos lucros" 
da qual constem, discriminadamente: 

a) o lucro partilhável, na forma do art. 6.º; 
b) o cálculo da parte que caberá ao empregado, de acôrdo 

com o plano de participação adotado. 
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 

ficar como estão. (Pausa.) 
Aprovada. 
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VOTAÇAO DA EMENDA N.º XI DA COMISSAO ESPECIAL 

Ao art. 21 
Acrescentar o seguinte parágrafo: 
§ - Na demonstração da conta de lucros e perdas, a despesa 

de salários a que se refere o art. 6.0 deverá figurar destacadamente. 
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 

ficar como estão. (Pausa.) 
Aprovada. 

VOTAÇAO DA EMENDA N.0 XII DA COMISSAO ESPECIAL 

Depois do art. 21 
Acrescentar, depois do art. 21, o seguinte artigo: 
Art. - As emprêsas sem capital registrado ou com capital 

registrado até Cr$ 100. 000,00 e que tenham, em qualquer dos dois 
casos, até vinte (20) empregados, poderão optar pelo pagamento 
a cada um, como participação nos lucros, de um duodécimo do 
salário individual percebido durante o exercício, dispensadas as 
demais exigências desta lei . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Hildebrando 
Bisaglia. 

O SR. HILDEBRANDO BISAGLIA (Para encaminhar a votação) 
* - Sr. Presidente, permita-me a Câmara um esclarecimento. O 
art. 21 constitui, a nosso ver, a anulação de todo o critério esta-
belecido pela Comissão Especial. Refere-se êle às emprêsas peque-
nas e dispõe o seguinte: 

"As emprêsas sem capital registrado ou com capital 
registrado até Cr$ 100. 000,00 e que tenham, em qualquer 
dos dois casos, até vinte (20) empregados, poderão optar 
pelo pagamento a cada um, como participação nos lucros, 
de um duodécimo do salário individual percebido durante 
o exercício, dispensadas as demais exigências desta lei." 

Logo, essas emprêsas não estarão sujeitas ao critério estabe-
lecido dentro do projeto refundido ou das emendas da Comissão 
Especial. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Como sabemos, há emprêsas no Brasil, em grande número, 
com pequeno capital não registrado, sem escrita regular, e que, 
no entanto, auferem grandes lucros. Pois bem, essas emprêsas 
ficarão sujeitas unicamente ao pagamento de um salário ao tra-
balhador, a título de participação nos lucros, quase um abono, 
portanto. 

l!:sse critério constitui, a nosso ver, violação do critério seguido 
pela Comissão Especial. Não temos, infelizmente, outro remédio 
senão votar o art. 21, porque ainda é melhor que a disposição do 
Projeto 1 039. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. DANIEL FARACO (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, o art. 21 visou atender ao caso das pequenas em-
prêsas, eis que a emenda se refere apenas àquelas emprêsas sem 
capital registrado ou com capital registrado até 100 000 cruzeiros 
e que tenham, em qualquer dos dois casos, até 20 empregados. 

Sr. Presidente, essas pequenas emprêsas se compõem muitas 
l'êzes de operários que conseguem estabelecer-se por conta própria. 
É o artesanato que V. Exa. sabe existir em grande escala em todo 
o País. Ora, como seria possível, no caso de emprêsas sem capital 
registrado, sem escrita, levá-las a aplicar uma fórmula que, em 
qualquer dos projetos, se refere a capital? 

Sr. Presidente, o que a emenda procurou, portanto, fazer foi 
possibilitar a essas emprêsas cumprirem, na medida em que lhes é 
possível, o preceito constitucional da participação nos lucros. Esta 
lei é uma experiência, esta lei é um início, esta lei vai sofrer agora 
o impacto da realidade, e a realidade nos devolverá a lei em dia, 
com elementos capazes de permitir ao Congresso revê-la à luz dos 
dados da experiência. A previsão que a Comissão Especial faz, 
nesta emenda, do caso das pequenas emprêsas é mais uma daque-
las medidas de prudência a que me referi, necessárias a assegurar 
o êxito da experiência que o Brasil vai fazer. (Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a emen-
da XII queiram ficar como estão. (Pausa). 

Aprovada. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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VOTAÇÃO DA EMENDA N.0 XIII DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 23 
Redigir como segue o art. 23: 
Ar.t. 23. O pagamento da participação poderá ser feito, de 

uma só vez ou em quatro prestações no máximo, até 20 de de-
zembro de cada ano. 

Parágrafo único. Quando a participação fôr igual ou inferior 
a um vinte e quatro avos (1/24) do salário anual, seu pagamento 
será efetuado de uma só vez, por ocasião do Natal. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º XIV DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 2.0 

Dizer, em vez de "15 dias", "30 dias". 
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 

ficar coomo estão. (Pausa.) 
Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.0 XV DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 25 
Redigir como se segue o art. 25: 
Art. 25. As reclamações e dissídios relativos à aplicação 

desta lei serão instruídos com a prova da impugnação a que se 
refere o art. 22, cabendo à Justiça do Trabalho sua apreciação e 
julgamento. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Hildebrando 
Bisaglia. 

O SR. HILDEBRANDO BISAGLIA (Para encaminhar a vota-
ção) * - Sr. Presidente, desejava dar um esclarecimento. A Co-
missão Especial houve por bem determinar nova redação para o 
art. 25, pela qual as reclamações e dissídios relativos à aplicação 

• Não foi revisto pelo orador. 
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da lei serão instruídos com a prova da impugnação a que se refere 
o art. 22, cabendo à Justiça do Trabalho sua apreciação e jul-
gamento. 

Sr. Presidente, preferimos a redação do Projeto 1 039, porque 
é mais genérica e não tem essa restrição perigosa aos interêsses 
do trabalhador. Esclareço por quê: a impugnação de que trata êsse 
artigo se refere à nota de participação que cada empregado deverá 
receber da emprêsa. Se êle não fizer impugnação dessa nota dentro 
do prazo de 30 dias, não poderá reclamar perante a Justiça do 
Trabalho. 

É restrição por demais violenta, restrição perigosa, principal-
mente sabendo-se que, no interior do Brasil, não existem sindicatos, 
e assim não poderão os empregados consultar pessoa entendida 
sôbre os critérios adotados, sôbre as fórmulas ou sistemas da sua 
participação. 

Parece que isso é restrição ao direito de reclamar do empre-
gado. Sem a nota de impugnação, não poderá apresentar sua re-
clamação no dissídio. É por isso que o Partido Trabalhista 
Brasileiro prefere a redação do art. 25, do próprio Projeto n.0 1039, 
que dispõe expressamente: 

"Os dissídios provenientes da aplicação desta lei serão 
apresentados e julgados pela Justiça do Trabalho". 

O SR. DANIEL FARACO (Para encaminhar a votação) * 
Sr. Presidente, a Comissão, ao redigir esta emenda, considerou a 
conveniência de se estabelecer um processo que permitisse carac-
terizar bem, de parte da emprêsa, com a nota de participação, os 
cálculos que conduzissem à participação afinal distribuída, ou que 
a emprêsa se dispusesse a distribuir, e, com a impugnação pre-
vista, caracterizar também, de parte do trabalhador, o fato de haver 
êle examinado essa nota e ter chegado a conclusão sôbre a sua 
exatidão. 

Ora, Sr. Presidente, parece de tôda a conveniência estabele-
cer-se um processo com essas disposições, porque, do contrário, 
ficará flutuando tôda a matéria num ambiente de incerteza. Nunca 
se chegará, afinal, a saber que direitos estão sendo reclamados. A 
Comissão, entretanto, atendeu a ponderação feita na oportunidade 

* Não foi revisto pelo orador. 
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do exame pelo nobre Deputado Hildebrando Bisaglia e elevou de 15 
para 30 dias o prazo que havia sido previsto no art. 22 do projeto 
para as impugnações à nota de participação. 

o Deputado Hildebrando Bisaglia alegou que êsse prazo de 
quinze dias era demasiado curto. A Comissão não teve dúvida em 
elevá-lo ao dôbro e fixar em 30 dias o período durante o qual as 
impugnações à nota de participação pudessem ser feitas. 

O empregado pode perfeitamente impugnar a nota de parti-
cipação se tiver qualquer dúvida sôbre a sua legitimidade, sôbre a 
sua exatidão, e promover os meios necessários à prova que êle 
deverá exigir para defesa dos seus direitos. 

Entendo, Sr. Presidente, que a Comissão andou bem e, por 
isso, a emenda merece a aprovação da Casa. (Muito bem; muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º XVI DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 26 
Dizer, no parágrafo único, "importâncias" em vez de "cotas". 
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 

ficar como estão. (Pausa.) 
Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º XVII DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 31 
Acrescentar os seguintes parágrafos: 
§ t.0 Para os fins dêste artigo, as emprêsas são obrigadas a 

remeter, durante os três primeiros anos de vigência desta lei e na 
conformidade do que dispuser o respectivo Regulamento, ao Mi-
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio, cópia da demonstração 
da conta de lucros e perdas e do resumo dos cálculos a que se 
refere o art. 21. 

§ 2.0 A infração do disposto no parágrafo anterior será pu-
nida com multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 500,00. 
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§ l.º O capital em moeda estrangeira será convertido em 
cruzeiros à taxa vigente na data de sua entrada no País ou de sua 
incorporação ao passivo da emprêsa, filial ou agência. 

§ 2.º As emprêsas, filiais ou agências a que se refere êste ar-
tigo ficam obrigadas, para os fins desta lei, a publicar no Diário 
Oficial e em dois jornais de grande circulação os seus balanços e 
as demonstrações das contas de lucros e perdas, os quais deverão 
ser elaborados de acôrdo com as normas estabelecidas nos arts. 135 
e 136 do Decreto-lei n.º 2 627, de 26 de dezembro de 1940. 

o SR. PRESIDENTE - Vem à Mesa o seguinte 

Requerimento 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados: 

Requeiro destaque para a rejeição da emenda n.º 20, da Co-
missão Especial, e conseqüente manutenção do art. 5.º do projeto 
do nobre relator Deputado Paulo Sarasate. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1952. - Medeiros 
Netto. 

O SR. PRESIDENTE - O destaque não tem razão de ser, em 
primeiro lugar, porque as emendas estão sendo votadas separada-
mente, tornando-se dispensável, pois, o pedido de destaque. 

Os Senhores que aprovam a emenda n.º XX queiram ficar 
como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

O SR. MEDEIROS NETTO (Pela ordem) requer verificação 
da votação. 

Feita a nova votação simbólica, é dada como aprovada. 
O SR. MEDEIROS NETTO (Pela ordem) insiste na verifica-

ção da votação, por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 150 Srs. Deputados e contra 10, 
total 160, com o Sr. Presidente 161. 

O SR. PRESIDENTE - Está aprovada a emenda XX. 
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VOTAÇÃO DA EMENDA N.0 XXI DA COMISSÃO ESPECIAL 

Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - Esta lei não prejudicará os contratos de participação 

nos lucros, sejam quais forem as suas modalidades, existentes na 
data de sua vigência. 

Parágrafo único. Em tais casos, a participação resultante da 
presente lei será levada à conta dos pagamentos devidos pela em-
prêsa aos empregados. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º XXII DA COMISSÃO ESPECIAL 

Acrescentar, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - Nas sociedades de economia mista, em que a maioria 

do capital pertencer à União, ao Estado ou ao Município, a parti-
cipação nos lucros será fixada livremente pelas respectivas admi-
nistrações e obedecerá a planos por elas elaborados. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º XXII! DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 17 
Dizer "parcelas" em vez de "cotas". 
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 

ficar como estão. (Pausa.) 
Aprovada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º XXIV DA COMISSÃO ESPECIAL 

Ao art. 19 
Redigir como se segue a parte final: 
"escriturando capital e lucros e perdas próprios, fazem decla-

ração de renda à parte da emprêsa principal" . 
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O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovada. 
O SR. PRESIDENTE - Estão votadas tôdas as emendas da 

Comissão Especial. Ficam prejudicadas as emendas de plenário. 
Em votação o Projeto n.º 1039-C - 1948. 

PROJETO N.º 1 039-C-1948 EMENDADO EM 

2.ª DISCUSSÃO 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º Todo trabalhador tem direito a participar nos 
lucros da emprêsa a que serve como empregado, nos têrmos e pela 
forma que esta lei determina. 

Art. 2.º Emprêsa é tôda entidade, individual ou coletiva, 
que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria 
e dirige a prestação pessoal de serviços . 

Art. 3.º Empregado é a pessoa física que presta serviços 
de natureza não eventual à emprêsa, sob a dependência desta e 
mediante salário. 

Parágrafo único. Não se incluem nos benefícios desta lei: 
a) os empregados a serviço de profissionais liberais, insti-

tuições de beneficência, associações recreativas ou outras institui-
ções sem fins lucrativos; 

b) os empregados domésticos; 
e) os trabalhadores rurais, exceto os que sejam empregados 

em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos tra-
balhos, ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como 
industriais ou comerciais; 

d) os servidores públicos e das entidades paraestatais; 
f) os empregados das emprêsas de propriedade da União, do 

Estado e dos municípios, salvo em se tratando daquelas cuja pro-
priedade ou administração resultem de circunstâncias transitórias. 

Art. 4.° Consideram-se lucros, para os efeitos desta lei, os 
que sejam tributáveis pela Divisão de Impôsto de Renda, dedu-
zidos de seu montante, além da importância do impôsto, 8% do 
capital da emprêsa, para remuneração dêste. 
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§ 1.0 Não serão tidas como lucros as quantias correspon-
dentes ao aumento do valor do ativo, em virtude de novas avalia-
ções, ou a venda de parte do mesmo. 

§ 2.0 Dos lucros líquidos apurados na forma dêste artigo, a 
emprêsa destinará 30 % para distribuição entre os seus empregados. 

Art. 5.º Capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é a 
soma do capital realizado com as reservas admitidas pela legis-
lação do impôsto de renda. 

Art. 6.º Sàmente participarão dos lucros os empregados 
cujos contratos de trabalho, em sua duração, tenham abrangido 
todo o exercício financeiro a que tais lucros se refiram. 

Art. 7.0 O empregado que pedir demissão ou fôr dispensado 
antes do encerramento do exercício financeiro terá direito, na época 
própria, a uma participação proporcional ao tempo de serviço 
prestado no mesmo exercício, salvo improbidade comprovada. 

Art. 8.º Aos empregados, proprietários ou sócios, que exer-
cerem normalmente atividade pessoal na emprêsa, é extensivo o 
direito à participação nos lucros como se fôssem empregados. 

Parágrafo único. Considerar-se-á como salário, para os fins 
dêste artigo, a retirada pro labore permitida pela legislação do 
impôsto de renda, até o dôbro do maior salário pago pela emprêsa 
a seus empregados. 

Art. 9.º A distribuição de lucros entre os empregados será 
efetuada por meio de cotas de participação, com base nos seguintes 
elementos: 

a) salário; 
b) antiguidade; 
e) encargos de família; 
d) assiduidade; 
e) eficiência. 

Art. 10. O valor de cada cota será o quociente da divisão 
dos lucros a distribuir pelo total das cotas obtidas pelos empre-
gados na conformidade dos arts. 12 a 16. 

Art. 11. A participação de cada em.pregado corresponderá 
ao valor total das suas cotas. 



- 285 -

Art. 12. As cotais de salário serão atribuídas da seguinte 
forma: 

a) salários até Cr$ 500,00 - 4 cotas; 
b) de mais de Cr$ 500,00 até Cr$ 1.000,00 - 6 cotas; 
e) de mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 1.500,00 - 8 cotas; 
d) de mais de Cr$ 1.500,00 até Cr$ 2.000,00-10 cotas; 
e) de mais de Cr$ 2. 000,00 até Cr$ 2. 500,00 - 12 cotas; 
f) de mais de Cr$ 2.500,00 até Cr$ 3.000,00 - 14 cotas; 
g) de mais de Cr$ 3. 000 ,00 até Cr$ 3. 500,00 - 16 cotas; 
h) de mais de Cr$ 3 .500,00 até Cr$ 4.000,00 - 18 cotas; 
i) salários acima de Cr$ 4.000,00 - 20 cotas. 
Parágrafo único. O salário a que se refere êste artigo é o 

quociente da divisão por doze do salário percebido durante o ano, 
inclusive a remuneração de horas extraordinárias. 

Art. 13. As cotas de antiguidade serão assim distribuídas: 
a) empregado de 1 a 5 anos de serviço - 1 cota; 
b) de mais de 5 até 10 anos de serviço - 2 cotas; 
e) de mais de 10 até 15 anos de serviço - 4 cotas; 
d) de mais de 15 até 20 anos de serviço - 6 cotas; 
e) de mais de 20 até 25 anos de serviço - 8 cotas; 
f) de mais de 25 anos de serviço - 10 cotas. 

Art. 14. As cotas de família serão atribuídas •à razão de 
uma cota para cada pessoa, até o máximo de 10 cotas. 

Parágrafo único. Consideram-se pessoas da família as que, 
vivendo no lar e sob a dependência econômica exclusiva do em-
pregado, sejam como tais admitidas na legislação da previdência 
e discriminadas na carteira profissional. 

A.rt. 15. As cotas de assiduidade serão atribuídas em núme-
ro de 10 a cada empregado que durante o exercício não haja fal-
tado ao serviço, deduzindo-se uma cota à razão de cada falta. 

Parágrafo único. Não se considera falta a ausência legal-
mente justificada. 

A.rt. 16. As cotas de eficiência serão atribuídas, até o má-
ximo de 10, a cada empregado que o mereça, a juízo do empregador 
ou segundo o critério estabelecido no regulamento da emprêsa. 

Art. 17. Aos participantes a que se refere o art. 8.0 não se 
atribuirão cotas de assiduidade nem de eficiência. 
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Art. 18. Tôda vez que a participação individual exceder à 
metade do salário percebido durante o respectivo exercício, será o 
excesso depositado na própria emprêsa em nome do empregado ou, 
se a ela não parecer conveniente, em instituição bancária de reco-
nhecida idoneidade, devendo vencer juros não inferiores aos normais 
a cargo da emprêsa ou da instituição bancária, conforme o caso. 

§ 1.º Somente será permitido efetuar retiradas, totais ou 
parciais, dos depósitos a que se refere o parágrafo anterior nos 
seguintes casos, devidamente comprovados: 

a) para integrar, no todo ou em parte, a cota de capital com 
que o empregado, mediante o assentimento da emprêsa, venha a 
figurar na mesma ou, no caso do art. 8.0 , para majorar a cota 
já existente; 

b) para compensar, até o máximo de 1/12 do salário anual, 
a falta ou deficiência de participação nos lucros; 

e) para aquisição de imóvel destinado a residência do em-
pregado, inclusive pagamento de prestações; 

d) durante o desemprêgo, em parcelas mensais não supe-
riores à metade do último salário mensal percebido; 

e) por motivo de morte do empregado. 
§ 2.0 Sempre que a quantia depositada na forma dêste ar-

tigo corresponder ao salário dos últimos cinco anos, será facultado 
ao empregado receber livremente, daí por diante, tôda a impor-
tância da participação individual. 

Art. 19. Consideram-se emprêsas autônomas, para os efeitos 
desta lei, as filiais, sucursais, agências e demais estabelecimentos 
dependentes que, escriturando os seus lucros e perdas próprios, 
fazem declaração de renda à parte da emprêsa principal. 

Art. 20. Provada a dissolução de um mesmo grupo comer-
cial ou industrial em várias emprêsas, ou alteração jurídica da 
sua estrutura com o fim àe diminuir os lucros de uma ou de al-
gumas dentre elas, ilidindo os objetivos da participação, poderá a 
Justiça do Trabalho, a requerimento dos interessados, determinar 
que, para efeitos desta lei, as emprêsas constantes do grupo sejam 
consideradas como uma só . 

Art. 21. Dentro de 90 dias da data do balanço, a emprêsa 
afixará a cópia do mesmo em local apropriado, juntamente com 
a demonstração da conta de lucros e perdas e um resumo dos 
cálculos efetuados para os fins desta lei. 
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Parágrafo único. Quando se tratar de pequena emprêsa que 
não tiver escrita legalizada, a participação será calculada pelo 
montante das vendas ou volume total de negócio e de acôrdo com 
as normas e exigências da legislação do impôsto de renda. 

Art. 22. A cada empregado será fornecida pela emprêsa 
uma nota de participação, em que se consignará, além do total 
das cotas e de seu valor individual, a relação das cotas que lhe 
forem atribuídas em face de cada um dos elementos a que se refere 
o ar.t. 9.º 

Parágrafo único. O empregado terá o prazo de 15 dias para 
fazer, perante a emprêsa, qualquer impugnação à "Nota de Par-
ticipação" . 

Art. 23. A importância da participação será paga em quatro 
prestações iguais, efetuando-se a primeira trinta dias após o en-
cerramento do prazo para a apresentação da declaração de renda 
e as restantes nas segundas quinzenas de setembro, dezembro e 
março. 

§ 1.º Quando a participação fôr inferior a 1/24 do salário 
anual, seu pagamento será efetuado de uma só vez, por ocasião 
do Natal. 

§ 2.º Em caso de necessidade comprovada o empregado pode-
rá solicitar adiantamento por conta de sua participação nos lucros. 

Art. 24. Nas emprêsas cujas atividades tiverem início ou 
terminarem no curso do exercício financeiro, a participação inicial 
ou final abrangerá, respectivamente, os lucros auferidos até a data 
do primeiro balanço ou até o encerramento da liquidação da em-
prêsa. No segundo caso a participação será paga de uma só vez. 

Art. 25. Os dissídios provenientes da aplicação desta lei 
serão apreciados e julgados pela Justiça do Trabalho. 

Art. 26. No caso de revisão da declaração de renda pela 
repartição competente, ou reconhecido êrro na atribuição de cotas 
pela Justiça do Trabalho, a emprêsa pagará de uma só vez as dife-
renças que daí resultarem em favor do empregado, respeitada a 
distribuição anterior. 

Parágrafo único. Quando houver diminuição no valor da 
participação, poderá a emprêsa descontar, por duodécimos, dos sa-
lários dos empregados, as quantias que tiverem percebido a mais. 
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Art. 27. Prescreve em dois anos o direito de pleitear a re-
paração de qualquer ato infringente desta lei, ou o pagamento de 
qualquer quantia proveniente de sua aplicação. 

Art. 28. Não se compreendem na remuneração do empre-
gado, para os efeitos legais, inclusive da previdência social, as im-
portâncias recebidas como participação nos lucros. 

Art. 29. Constituirá crédito privilegiado, em caso de fa-
lência ou concordata, a totalidade das importâncias devidas aos 
empregados em razão da presente lei, inclusive os depósitos a que 
se refere o § 1.0 do art. 18. 

Art. 30. As infrações da presente lei e as reclamações do 
empregado, quando reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, como 
dolosas, serão punidas com a imposição de multas que variarão de 
Cr$ 200,00 a Cr$ 5. 000,00, conforme o caso, elevadas ao dôbro nas 
reincidências. 

Art. 31. Após o primeiro ano de vigência desta lei, o Mi-
nistério do Trabalho promoverá amplo inquérito sôbre a partici-
pação nos lucros, cujas conclusões serão dadas ao conhecimento 
do Poder Legislativo nos dois anos subseqüentes. 

Art. 32. Até que se apurem e sejam aproveitados em lei os 
resultados do inquérito a que se refere o artigo anterior, o total 
da importância destinada aos empregados, como participação nos 
lucros, não poderá exceder a soma de todos os salários pagos no 
exercício, inclusive horas extraordinárias. 

Art. 33. O Poder Executivo baixará, dentro de 90 dias, o 
regulamento de execução desta lei, a qual entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

Vai à Comissão de Redação. 
Vêm à Mesa as seguintes 

Declarações die voto 

Declaro que votei o Projeto n.0 1 039 com restrições. Votei a 
favor do mesmo pelo interêsse de ver o Parlamento atender ao 
dever de regulamentar preceito constitucional tão importante 
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como é o da participação nos lucros. Mas o projeto não consagra 
a melhor forma de dar aplicação ao dispositivo constitucional. E 
contém grave omissão, a de não estender ao trabalhador rural 
os possíveis benefícios da participação nos lucros, como o projeto 
pretende fazer. 

Sala das Sessões, em 21 de outubro de 1952. - Nestor Duarte. 

Na impossibilidade de fazer vitorioso o ponto de vista da atual 
Comissão de Legislação Social, que é o meu, e para evitar maiores 
delongas, voto favoràvelmente ao Projeto n.º 1 039-C-48. 

Sei que êle contém dispositivos que ferem os interêsses da 
classe obreira, e que dá nôvo sentido ao instituto da participação, 
que não aquêle defendido na Constituinte. Estou certo, porém, 
de que o Congresso não deve permanecer nos eternos estudos, nos 
continuados exames da matéria, sem ouvir os reclamos que vêm 
das fábricas e das usinas, das oficinas e dos balcões, de tôda parte 
do País. 

O nosso trabalho, exarado nas páginas 68 a 78 do último 
avulso, reflete o pensamento das classes trabalhadoras porque con-
sultei em mesas-redondas aos seus representantes na Capital Fe-
deral e em alguns Estados. Não viria tumultuar a produção nem 
estabelecer conflitos. Como órgão harmonizador, capaz de evitar 
desentendimentos, apresentamos o Conselho de Emprêsa, instituto 
aconselhado nas Encíclicas e aplicado desde 1885 na França, cons-
tando desde 1945 de lei. Somos, ardentemente, contrários ao ele-
mento eficiência porque será fator de discórdia e afastará cada 
vez mais o patrão do operário, gerando a desconfiança, inimizando 
homens do mesmo grupo social. A Companhia Siderúrgica Na-
cional, pela sua diretoria, depois de 2 anos de experiência do seu 
plano de participação, excluiu o critério de eficiência para efeito 
de aferir os pontos da participação. Infelizmente, o relator da 
Comissão Especial continuou prêso ao velho critério, tão combatido 
por ser nefasto. 

Na Comissão Especial contrariei sempre as manifestações que 
me pareciam prejudiciais aos trabalhadores. Fui vencido em umas 
e votei com restrições em outras. 

Em suma, Sr. Presidente, não creio que o trabalho da Câmara 
Federal atenda às aspirações dos operários. Fiz o que pude e farei 
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distribuir em avulso o meu parecer com o substitutivo da atual 
Comissão de Legislação Social para melhor conhecimento do meu 
pensamento e julgamento, no futuro, do meu ponto de vista. 

Que Deus inspire aos Senadores para que dêem melhores rumos 
à participação salarial e que esta seja, de fato, instrumento de 
Paz Social. 

Em 21 de outubro de 1952. - Celso Peçanha. 

PROJETO N.o 1039-D - 1948* 

Redação Final do Projeto n.0 1 093-C, de 1948, que dispõe sôbre a partici-
pação do trabalhador nos lucros ela emprêsa. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPíTULO 1 

Disposição Preliminar 

Art. 1.º Todo trabalhador tem direito a vart1cipar nos 
lucros da emprêsa a que serve como empregado, nos têrmos e 
pela forma que esta lei determina. 

CAPÍTULO II 

Da Emprêsa 

Art. 2.0 Emprêsa é tôda entidade individual ou coletiva que, 
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e 
dirige a prestação pessoal de serviços. 

Art. 3.° Conside):'am-se emprêsas autônomas, para os efei-
tos desta lei, as filiais, sucursais, agências e demais estabeleci-
mentos dependentes que, escriturando capital e lucros e perdas 
próprios, fazem declaração de renda à parte da emprêsa principal. 

Art. 4.0 Provada a dissociação de um mesmo grupo co-
mercial ou industrial em várias emprêsas ou alteração da sua 
estrutura, com o fim de diminuir os lucros de uma ou de algumas 

* Redação final enviada, pelo of. n.0 02197, de 20-11-1952, ao Senado 
Federal, onde tomou o projeto o n.0 333/52. 
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dentre elas, ilidindo os objetivos da participação, poderá a Justiça 
do Trabalho, a requerimento dos interessados, determinar que, 
para efeitos desta lei, as emprêsas constantes do grupo sejam con-
sideradas como uma só. 

Art. 5.º Capital da emprêsa, para os efeitos desta lei, é a 
soma das seguintes parcelas: 

I - capital realizado; 
II - reservas e provisões, excluídas as destinadas expressa-

mente a atender depreciações e outras eventuais reduções do ativo; 
III - até o limite de quantia igual à soma das parcelas I e II, 

70% (setenta por cento) das importâncias que os titulares das 
firmas individuais ou os sócios solidários tenham mantido em 
poder das respectivas emprêsas, durante pelo menos dois anos, 
deduzidos os respectivos juros. 

Parágrafo único. As quantias destinadas a constituir reservas 
sómente serão somadas ao capital, para os fins previstos neste ar-
tigo, a partir do exercício seguinte ao em que receberem essa 
destinação. 

Art. 6.0 O capital das emprêsas estrangeiras, de suas filiais 
ou agências, inclusive as concessionárias de serviços públicos, para 
os fins desta lei, será constituído: 

I - do capital estrangeiro, originário de acionistas, que tenha 
sido efetivamente aplicado na emprêsa, no território nacional; 

II - dos lucros tributados que tenham sido incorporados no 
capital ou escriturados como reservas ou provisões, excluídas as 
destinadas expressamente a atender depreciações e outras even-
tuais reduções do ativo. 

§ l.º O capital em moeda estrangeira será conver.tido em 
cruzeiros à taxa vigente na data de sua entrada no País ou de 
sua incorporação no passivo da emprêsa, filial ou agência. 

§ 2.º As emprêsas, filiais ou agências a que se refere êste 
artigo ficam obrigadas, para os fins desta lei, a publicar, no Diário 
Oficial e em dois jornais de grande circulação, os seus balanços e 
as demonstrações das contas de lucros e perdas, os quais deverão 
ser elaborados de acôrdo com as normas estabelecidas nos arts. 135 
e 136 do Decreto-lei n.º 2 627, de 26 de dezembro de 1940. 
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CAPÍTULO III 

Dos Beneficiários 

Art. 7.0 Empregado é a pessoa física que presta serviços 
de natureza não eventual à emprêsa, sob a dependência desta e 
mediante salário. 

Parágrafo único. Não se incluem nos benefícios desta lei: 
a) os empregados a serviço de profissionais liberais, insti-

tuições de beneficência, associações recreativas ou outras insti-
tuições sem fins lucrativos; 

b) os empregados domésticos; 
e) os trabalhadores rurais, exceto os que sejam empregados 

em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos tra-
balhos, ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como 
industriais ou comerciais; 

d) os servidores públicos e das entidades paraestatais; 
e) os servidores de autarquias; 
f) os empregados das emprêsas de propriedade da União, do 

Estado e dos Municípios, salvo daquelas cuja propriedade ou admi-
nistração resultem de circunstâncias transitórias. 

Art. 8.0 É extensiva a participação nos lucros aos que, em-
bora sem a relação de emprêgo, exerçam efetivamente atividade 
pessoal na emprêsa, excluídos os diretores de sociedades anônimas. 

Parágrafo único. Considerar-se-á salário, nos casos dêste ar-
tigo, a remuneração pro labore escriturada em despesas gerais ou 
contas subsidiárias, dentro dos limites fixados no letra B, art. l.º, 
da Lei n.º 1474, de 26 de novembro de 1951. 

Art. 9.º Sàmente participarão dos lucros os empregados 
cujos contratos de trabalho, em sua duração, tenham abrangido 
todo o exercício financeiro a que tais lucros se refiram. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo ao 
empregado que, tendo mais de um ano de trabalho efetivo, se de· 
mitir ou fôr dispensado antes do encerramento do exercício fi. 
nanceiro, salvo caso de improbidade comprovada. 
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CAPÍTULO IV 

Dos Lucros e sua Partilha 

Art. 10. Lucros, para os efeitos desta lei, são os tributãveis 
pela legislação do impôsto de renda, deduzidos: 

I - o montante do impôsto de renda, excluídas as muitas; 
II - os juros de 8% (oito por cento) sôbre o capital da em-

prêsa, para remuneração dêste; 
III - as quantias correspondentes ao aumento do valor do 

ativo resultante de vendas ou reavaliações efetuadas no respectivo 
exercicio: 

a) dos imóveis utilizados pela emprêsa para alojamento de 
seus serviços e instalações; 

b) da maquinaria utilizada pela emprêsa para a produção 
de bens do seu ramo de negócio; 

IV - a importância necessária à amortização de prejuízos 
verificados nos três últimos exercícios, até o máximo de 30% (trinta 
por cento) dos lucros a que se refere êste artigo. 

Art. 11. Dos lucros apurados, na forma do art. 10, a em-
prêsa distribuirã, entre os seus empregados, parcela não inferior 
a uma fração cujo numerador será o total dos salãrios pagos du-
rante o ano e a êle referentes, inclusive o pagamento de horas ex-
traordinãrias, e cujo denominador será êsse total acrescido do 
capital definido no ar.t. 5.º 

§ 1.º Sempre que a parcela a distribuir, calcUlada de acôrdo 
com êste artigo, resultar em importância inferior a 1/10 (um dé-
cimo) do total dos salários pagos durante o ano e a êle referentes, 
será ela majorada: 

a) até atingir aquela fração se, assim majorada, não exceder 
a 20% (vinte por cento) dos lucros apurados na forma do art. 10; 

b) até atingir 20% (vinte por cento) dos lucros apurados na 
forma do art. 10 se, com a majoração prevista na letra anterior, 
exceder a essa percentagem. 

§ 2.0 Não será alterada a parcela a distribuir quando, cal-
culada de acôrdo com êste artigo, fôr superior a 20% (vinte por 
cento) dos lucros apurados na forma do art. 10. 

§ 3.º Sempre que a participação, calcUlada de acôrdo com o 
presente artigo, exceder a 40% (quarenta por cento) dos lucros 
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apurados na forma do art. 10, poderá a emprêsa limitar a essa 
percentagem a parcela destinada a distribuição. 

§ 4.0 A importância destinada aos empregados, como parti-
cipação nos lucros, não poderá exceder, em nenhum caso, a metade 
do total dos salários pagos no exercício, inclusive horas extra-
ordinárias. · ! : ;ii. ! !:: i : 

Art. 12. No caso de emprêsas com sede no estrangeiro e 
agências ou filiais no País, sem capital destinado a aplicação no 
território nacional, a parcela a que se refere o art. 11 corresponderá: 

1 - a 1/4 (um quarto) do total dos salários pagos durante o 
ano e a êle referentes, se êsse total fôr igual ou inferior a 30% 
(trinta por cento) dos lucros tributáveis pela legislação do impôsto 
de renda, com as deduções previstas nos itens 1 e IV do art. 4.º; 

II - à percentagem mencionada no item anterior, em caso 
contrário. 

CAPfTULO V 

Dos Planos de Participação 

Art. 13. Para o cumprimento desta lei, serão observados 
planos de participação organizados pelas emprêsas, respeitado o 
disposto nos arts. 11 e 12. 

Art. 14. Cada plano deverá prever a distribuição dos lucros 
entre os empregados, na proporção do salário individual, inclusive 
a remuneração de horas extraordinárias, percebido durante o ano, 
desprezadas as parcelas inferiores a Cr$ 50,00 (cinqüenta cru-
zeiros) e arredondadas para a centena seguinte as de valor igual 
ou superior e até Cr$ 99,99 (noventa e nove cruzeiros e noventa 
e nove centavos). 

Parágrafo único. Serão tomados em consideração, além disso 
e mediante o acréscimo de parcelas complementares aos números 
indicativos do salário individual: 

a) obrigatôriamente, a antiguidade na emprêsa; 
b) facultativamente, a freqüência e a eficiência. 
Art. 15. A parcela relativa à antiguidade na emprêsa cor-

responderá a 2% (dois por cento) do número indicativo do salário 
individual, para cada ano completo de efetivo exercício, conside-
rando-se ano o período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
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Art. 16. A parcela relativa à assiduidade deverá: 
a) ser inversamente proporcional ao número de fal-

tas registradas durante o ano e até o máximo de dez; 
b) obedecer a escala em que, à freqüência integral, 

corresponda parcela igual, no máximo, a 20% (vinte por 
cento) do número indicativo do salário individual. 

Art. 17. A parcela relativa à eficiência do empregado será 
fixada livremente pelo empregador, não podendo entretanto exce-
der a 30% (trinta por cento) do número indicativo do salário 
individual. 

Art. 18. Mediante acôrdo entre a emprêsa e a maioria de 
2/3 (dois terços) dos seus empregados, poderão ser organizados 
planos de participação, sem observância do disposto nos arts. 14, 
15, 16 e 17. 

Parágrafo único. O acôrdo terá vigência pelo prazo de um 
ano. 

Art. 19. Se, até 90 (noventa) dias da data do balanço, não 
estiver organizado o plano de participação, a distribuição será feita 
considerando-se apenas o salário individual e a antiguidade na em-
prêsa. 

Art. 20. Aos participantes a que se refere o art. 8.0 não se 
atribuirão parcelas complementares de assiduidade, nem de efi-
ciência. 

CAPÍTULO VI 

Da forma de Pagamento 

Art. 21. Dentro de 90 (noventa) dias da data do balanço, a 
emprêsa afixará a cópia do mesmo em local apropriado, junta-
mente com a demonstração da conta de lucros e perdas e um re-
sumo dos cálculos efetuados para os fins desta lei. 

§ 1.º Dentro do mesmo prazo, a emprêsa entregará a cada 
empregado uma "nota de participação nos lucros" da qual constem, 
discriminadamente: 

a) o lucro partilhável, na forma do art. 10; 
b) o cálculo da parte que caberá ao empregado, de acôrdo 

com o plano de participação adotado. 
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§ 2.0 Na demonstração da conta de lucros e perdas, a des-
pesa de salários a que se refere o art. 11 deverá figurar destaca-
damente. 

Art. 22. O empregado terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
fazer, perante a emprêsa, qualquer impugnação à "nota de par-
ticipação". 

Art. 23. O pagamento da participação poderá ser feito, de 
uma só vez ou em quatro prestações no máximo, até 20 (vinte) de 
dezembro de cada ano. 

Parágrafo único. Quando a participação fôr igual ou infe-
rior a 1/24 (um vinte e quatro avos) do salário anual, seu paga-
mento será efetuado de uma só vez, por ocasião do Natal. 

Art. 24. Tôda vez que a participação individual exceder 1/12 
(um duodécimo) do salário percebido durante o ano, o excesso 
será depositado, em nome do empregado, na própria emprêsa, em 
conta especial vencendo juros não inferiores a 6% (seis por cento) 
ao ano, ou, se o empregador preferir, em conta especial em Caixas 
Econômicas ou em Bancos de que a União ou os Estados sejam 
acionistas majoritários. 

§ t.0 Sómente serão permitidas retiradas na conta especial 
de que trata êste artigo: 

a) para integrar, no todo ou em parte, capital que o em-
pregado tenha subscrito ou venha a subscrever na emprêsa; 

b) para aquisição de casa própria; 
e) para compensar, até ao máximo de 1/24 (um vinte e quatro 

avos) do salário anual, a falta ou deficiência de participação nos 
lucros; 

dJ) quando cessar ou fôr rescindido o contrato de trabalho, 
em prestações mensais não superiores à metade do último salário 
mensal percebido. 

§ 2.0 É permitido às emprêsas, para fins de pagamento do 
impôsto de renda, abater, do lucro do exercício em que se verifi-
carem, o valor das retiradas feitas de acôrdo com o disposto na 
letra a do parágrafo anterior. 

§ 3.º O abatimento previsto no § 2.0 não será considerado 
para fins de reduzir os lucros a que se refere o art. 10. 
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CAPfTULO VII 

Dos Casos Especiais 

Art. 25. Nas sociedades de economia mista, em que a maio-
ria do capital pertencer à União, ao Estado ou ao Município, a 
participação nos lucros será fixada livremente pelas respectivas 
administrações e obedecerá a planos por elas elaborados. 

Art. 26. As emprêsas sem capital registrado ou com capital 
registrado até Cr$ Cr$ 100. 000,00 (cem mil cruzeiros) e que te-
nham, em qualquer dos dois casos, até 20 (vinte) empregados, 
poderão optar pelo pagamento a cada um, como participação nos 
lucros, de 1/12 (um duodécimo) do salário individual percebido 
durante o exercício, dispensadas as demais exigências desta lei. 

CAPfTULO VIII 

Das reclamações 

Art. 27. As reclamações e os dissídios relativos à aplicação 
desta lei serão instruídas com a prova da impugnação a que se 
refere o art. 22, cabendo à Justiça do Trabalho sua apreciação e 
julgamento. 

Ar.t. 28. No caso de revisão da declaração de renda pela 
repartição competente, ou reconhecido êrro na atribuição de cotas 
pela Justiça do Trabalho, a emprêsa pagará de uma só vez as dife-
renças que daí resultarem em favor do empregado, respeitada a 
distribuição anterior. 

Parágrafo único. Quando houver diminuição no valor da par-
ticipação, poderá a emprêsa descontar por duodécimos, dos salários 
dos empregados, as importâncias que tiverem percebido a mais. 

Art. 29. Prescreve em dois anos o direito de pleitear a repa-
ração de qualquer ato infringente desta lei, ou o pagamento de 
qualquer quantia proveniente de sua aplicação. 

Art. 30. As infrações da presente lei e as reclamações do 
empregado, quando reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, como 
dolosas, serão punidas com a imposição de multas que variarão de 
Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzei-
ros) conforme o caso, elevadas ao dôbro nas reincidências. 
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CAPÍTULO IX 

Disposições Gerais 

Art. 31. Nas emprêsas cujas atividades tiverem início ou 
terminarem no curso do exercício financeiro, a participação inicial 
ou final abrangerá, respectivamente, os lucros auferidos até a data 
do primeiro balanço, ou até o encerramento da liquidação da em-
prêsa. No segundo caso, a participação será paga de uma só vez. 

Art. 32. Esta lei não prejudicará os contratos de partici-
pação nos lucros, sejam quais forem as suas modalidades, exis-
tentes na data de sua vigência. 

Parágrafo único. Em tais casos, a participação resultante da 
presente lei será levada à conta dos pagamentos devidos pela em-
prêsa aos empregados. 

Art. 33. Não se compreendem na remuneração do empre-
gado, para os efeitos legais, inclusive da previdência social, as 
importâncias recebidas como participação nos lucros. 

Art. 34. Constituirá crédito privilegiado em caso de fa-
lência ou concordata o total das importâncias devidas aos empre-
gados em razão da presente lei, inclusive os depósitos a que se 
refere o art. 24. 

Art. 35. Após o primeiro ano de vigência desta lei, o Mi-
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio promoverá amplo in-
quérito sôbre a participação nos lucros, cujas conclusões serão 
dadas ao conhecimento do Poder Legislativo nos dois anos subs-
qüentes. 

§ 1.º Para os fins dêste artigo, as emprêsas são obrigadas a 
remeter, durante os três primeiros anos de vigência desta lei e na 
conformidade do que dispuser o respectivo Regulamento, ao Mi-
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio, cópia da demonstra-
ção da conta de lucros e perdas e do resumo dos cálculos a que 
se refere o art. 21. 

§ 2.º A infração do disposto no parágrafo anterior será pu-
nida com a multa de Cr$ 50,00 (cinqüenta cruzeiros) a Cr$ 500,00 
(quinhentos cruzeiros). 

Art. 36. O Poder Executivo baixará, dentro de 90 (noventa) 
dias, o Regulamento de execução da presente lei. 
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Art. 37. Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Sala Alcindo Guanabara, em 31 de outubro de 1952. - Getúlio 
Moura, Presidente e Relator. - Antônio Peixoto. - Saulo Ramos. 
- Lopo Coelho. 

FICHA DA SINOPSE 

PROJETO N.0 1 039, DE 30 DE SETEMBRO DE 1948 

(Da Comissão de Legislação Social) 

Dispõe sôbre a participação do trabalhador nos lucros da emprêsa. 

Em 30-9-48 é lido e vai a imprimir. (D. C. N. de 1-10-1947, 
pp. 9 577/8.) 

Em pauta nos dias 4, 5 e 6-10-48, em discussão inicial. 
Em 6-10-48 são lidas, para serem remetidas às Comissões de 

Legislação Social e de Indústria e Comércio, 2 emendas do Sr. 
Oscar Borges. (D. C. N. de 2-10-47, p. 9 849, col. 3.) 

Em 22-11-48 fala o Sr. Oscar Borges. (D. C. N. de 23-11-48, 
pp. 12 050/1.) 

Em 5-8-49 é lido e pôsto em discussão, a seguir encerrada, fi-
cando adiada a votação, o requerimento n.º 250, do Sr. Benicio 
Fontenelle, de inclusão do projeto em pauta. 

Em 16-8-49 é lido e pôsto em discussão, a seguir encerrada, 
ficando adiada a votação, o requerimento n.º 268, do Sr. Benício 
Fontenelle, de inclusão do projeto na Ordem do Dia. 

Em 22-8-49 é aprovado o requerimento n.º 268/49. 
Em 1-12-49 é lido e vai a imprimir, tendo parecer da Comissão 

de Indústria e Comércio contrário às emendas de discussão inicial, 
e emenda da Comissão; e parecer da Comissão de Legislação Social 
contrário às emendas de plenário e, quanto às emendas da Comissão 
de Indústria e Comércio, favoráveis às de n.08 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16 e 17, contrário às de n.~• 1, 2, 3, 4, 6 e 7, com subemendas às 

n.08de 5 e 11 e emendas da Comissão (1 039-A). (D. c. N. de 
2-12-49, pp. 12 651/4.) 

Em 13-12-49 é anunciada e encerrada a discussão; adiada a 
votação. 
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Em 15-12-49, em virtude de requerimento de preferência do 
Sr. Benício Fontenele, é anunciada a votação. Aprovado o pro-
jeto. Aprovadas as emendas da Comissão de Indústria e Comércio 
de n.08 8, 9, 10,_ 12, 13, 14, 15, 16 e 17, bem como as subemendas 
oferecidas pela Comissão de Legislação às de n.0 5 e 11. Rejeitadas• 

as emendas de n.08 1, 2, 3, 4, 6 e 7 da Comissão de Indústria e Co-
mércio e as de n.08 1 e 2 do plenário, ficando prejudicadas as de 

5 e 11 daquela Comissão. O projeto vai a redação, para a dis-
cussão final. 

Em 3-7-50 fala o Sr. Eusébio Rocha, para uma comunicação. 
Em 12-4-51 é deferido requerimento do Sr. Celso Peçanha, de 

desarquivamento do projeto. Indeferido requerimento do Senhor 
Campos Vergal, de colocação do projeto em pauta. 

Em 18-4-51 é considerado prejudicado, por já estar o assunto 
resolvido, requerimento do Sr. Osvaldo Junqueira Ortiz Monteiro, 
de desarquivamento do projeto. 

Em 3-12-51 é aprovado requerimento de urgência do Sr. Bro-
chado da Rocha. 

Em 5-12-51 é lido e vai a imprimir, tendo parecer da Comissão 
de Indústria e Comércio contrário às emendas de discussão inicial, 
e emendas da Comissão; e parecer da Comissão de Legislação Social 
contrário às emendas de plenário e, quanto às emendas da Co-
missão de Indústria e Comércio, favorável às de n.08 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16 e 17, contrário às de 08 1, 2, 3, 4, 6 e 7, com subemendas 
às de n.08 5 e 11 e emendas da Comissão. Reaberta a discussão. Nôvo 
parecer da Comissão de Legislação Social, com substitutivo, e voto 
do Sr. Orlando Dantas. (D. e. N. de 6-12-51, p. 12 430, 2.ª col.) 

Em 6-12-51 é anunciada e encerrada a 1.ª discussão; adiada 
a votação. 

Em 7-12-51, em urgência, é anunciada a votação. Aprovado re-
querimento do Sr. Israel Pinheiro no sentido de ser ouvida a Co-
missão de Finanças, dando-se-lhe prazo de três dias para mani-
festar-se sôbre o projeto. Falam, pela ordem, os Srs. Joel Presídio e 
Daniel Faraco. É concedido igual prazo às Comissões de Legislação 
Social e de Economia para se pronunciarem sôbre a matéria. 

Em 15-12-51 é anunciada a discussão. Falam os Srs. Brochado 
da Rocha, Gustavo Capanema e Arnaldo Cerdeira e, pela ordem, 
o Sr. Daniel Faraco. Não havendo mais oradores inscritos, é en-
cerrada a discussão. Aprovado requerimento do Sr. Gustavo Ca-
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panema no sentido de votar-se o projeto inicial, em vez dos subs-
titutivos e emendas. Passa-se à votação, sendo aprovado em l.ª 
discussão. (D. e. N. de 16-12-51, p. 13 161, 3.ª col.) 

Em 20-2-52 é aprovado requerimento do Sr. Licio Borralho, 
de preferência para êste projeto e os de n.08 1180-A/51 e 1102-A/49. 
Anunciada a 2.ª discussão. Fala o Sr. Gustavo Capanema, enca-
minhando requerimento de retirada do projeto da Ordem do Dia 
por já estar havendo entendimento entre trabalhadores e indus-
triais. Fala o Sr. Joel Presídio, para uma questão de ordem que 
é resolvida pelo Sr. Presidente. Aprovado requerimento do Sr. 
Gustavo Capanema, de adiamento da discussão por dez dias. 
(D. e. N. de 21-2-52, p. 1479, 2.ª e 3.ª cols.) 

Em 5-3-52 é anunciada e encerrada a discussão. Adiada a vo-
tação. Vai, com 5 emendas, oferecidas pelos Srs. Daniel Faraco (n.0 • 

1 e 2), Alde Sampaio (n.º 3) e Daniel de Carvalho (n.08 4 e 5), 
às Comissões de Economia e de Legislação Social. (D. C. N. de 
6-3-52, p. 1 768.) 

Em 31-3-52 fala o Sr. Arthur Audrá. (D.C.N. n.º 59, de 1-4-52, 
pp. 2 574/8.) 

Em 1-4-52 fala o Sr. Celso Peçanha, para uma questão de ordem 
que é resolvida pelo Sr. Presidente. O Sr. Daniel Faraco, em con-
tradita, presta esclarecimentos. (D. e. N. n.0 60, de 2-4-52, p. 2 613, 
1.ª col.) 

Em 9-6-52 o Sr. Joel Presídio, pela ordem, solicita a ida do 
projeto ao plenário. (D. C. N. de 10-6-52, p. 5 013, 4.ª col.) 

Em 22-7-52 o Sr. Dilermando Cruz encaminha à Mesa, para 
publicação, considerações expendidas pelo Sr. Gilberto Vandsberg 
na revista Indústria Têxtil. (D. C. N. de 23-7-52, pp. 6 981/7.) 

Em 7-8-52 fala o Sr. Fernando Ferrari, para uma questão de 
ordem. Aprovado requerimento do Sr. Fernando Ferrari e outros, 
de urgência para discussão e votação do projeto. (D. C. N. de 
8-8-52, pp. 7 849, 2.ª col., e 7 862, 3.ª col.) 

Em 11-8-52 é anunciada a votação. Aprovado requerimento do 
Sr. Rui Palmeira, no sentido de se conceder prazo de trinta dias 
para a Comissão de Economia opinar sôbre o projeto. (D. C. N. 
de 12-8-52, p. 8 015, 4.ª col.) 

Em 29-8-52 fala o Sr. Fernando Ferrari, para uma questão 
de ordem que é resolvida pelo Sr. Presidente. (D. C. N. de 30-8-52, 
p. 8 764, 3.ª col.) 
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Silva e Daniel Faraco suscitam questões de ordem que o Sr. Pre-
sidente resolve. É anunciada a votação do requerimento do Sr. 
Lúcio Bittencourt no sentido de ser votada emenda por emenda. 
Fala, para encaminhamento da votação, o Sr. Daniel Faraco. 
Aprovado o requerimento. O Sr. Plínio Coelho profere discurso que 
será publicado posteriormente. O Sr. Presidente esclarece questão 
de ordem do Sr. Plínio Coelho. - Em votação a emenda n.º I da 
Comissão Especial. Falam, para encaminhar a votação, os Srs. 
Plínio Coelho, cujo discurso será publicado posteriormente, e 
Daniel Faraco. Aprovada a emenda. - Em votação a emenda 
n.0 II da Comissão Especial; aprovada. o Sr. Lúcio Bittencourt 
requer verificação da votação; mantém-se a aprovação. O Sr. Lú-
cio Bittencourt insiste na verificação da votação, por bancadas. Vo-
tam a favor 124 Srs. Deputados, contra 36, total 160, com o Sr. 
Presidente 161. Aprovada. Vai à Mesa declaração de voto dos 
Srs. Lúcio Bittencourt, Hildebrando Bisaglia, Joel Presídio, Plínio 
Coelho e Lício Borralho. - Em votação a emenda n.0 III da Comis-
são Especial. Falam, para encaminhar a votação, os Srs. Lúcio Bit-
tencourt e Daniel Faraco. Submetida a votos, é aprovada. O Sr. 
Plínio Coelho, pela ordem, requer verificação da votação. Fei-
ta a votação simbólica, é dada como aprovada. O Sr. Plínio Coelho, 
pela ordem, inssite na verificação da votação, por bancadas. Votam 
a favor 134 Srs. Deputados, contra 24, total 158, com o Sr. Presiden-
te 159. Aprovada. - Em votação a emenda n.0 IV da Comissão Es-
pecial. Falam, para encaminhar a votação, os Srs. Hildebrando Bi-
saglia e Daniel Faraco. Submetida a votos, é aprovada. O Sr. Hil-
debrando Bisaglia, pela ordem, requer verificação. Feita a nova vo-
tação simbólica, é dada como aprovada. - Em votação as emendas 
n.08 V e VI da Comissão Especial. Aprovadas. - Em votação a 
emenda n. 0 VII da Comissão Especial. Falam os Srs. Hildebrando 
Bisaglia e Daniel Faraco. O Sr. Presidente anuncia requerimento 
do Sr. Hildebrando Bisaglia, de preferência para a emenda n.º 5, do 
Deputado Daniel de Carvalho. Rejeitado o requerimento, o Sr. 
Hildebrando Bisaglia requer verificação. Feita a nova votação 
simbólica, é dado como rejeitado. Insiste o Sr. Hildebrando Bisa-
glia na verificação da votação, por bancadas. Votam a favor 22 
Srs. Deputados, contra 70, total 92, com o Sr. Presidente 93. Não 
há número. Devido ao adiantado da hora, o Sr. Presidente deixa 
de proceder à chamada nominal. (D. e. N. de 22 de outubro de 
1952, pp. 11 435/42.) 









PROJETO 

N.0 144 - 1951 * 
(Do Sr. Arthur Audrá) 

* Anexado ao 1 039/48. 
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Art. 4.0 O pagamento da importância relativa à participação 
será feito em moedo corrente do País, num prazo nunca superior a 
30 (trinta) dias após a publicação oficial do balanço da emprêsa. 

Parágrafo único. Havendo acôrdo entre as partes, o paga-
mento poderá ser feito em ações preferenciais da própria emprêsa, 
tomando-se o seu valor pela cotação em Bôlsa, no dia do paga-
mento. 

Art. 5.o Os sindicatos de classe indicarão um representante 
para acompanhar o balanço da emprêsa, devendo êsse encargo 
recair em pessoa que seja obrigatóriamente contador formado e 
em pleno desempenho do ofício. 

Parágrafo único. A pedido do sindicato o Ministério do Tra-
balho fornecerá os técnicos necessários para a perfeita execução 
do artigo anterior. 

Art. 6.o Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 16 de abril de 1951. - Arthur Audrá. 
- Lutero Vargas. - Vieira Lins. - Fernando Ferrari. - Aziz 
Marron. - Mario Palmeiro. - Celso Peçanha. 

Justificação 

A regulamentação do art. 157 - IV da Constituição Federal 
há muito que se impunha, pois que há 5 anos espera-se pela sua 
efetiva aplicação. 

Numa época em que a vida torna-se cada vez mais düícil, 
uma lei que regule êsse assunto virá de encontro aos anseios da 
classe trabalhadora, que com tanta esperança aguardava a todo 
momento a aplicação daquela melhoria nos seus orçamentos. 

Nada mais lógico, pois, que a iniciativa coubesse a um repre-
sentante do Partido Trabalhista Brasileiro, que preconiza em seus 
postulados, antes mesmo da própria Constituição, a participação 
equitativa dos trabalhadores nos lucros das emprêsas, que exce-
dam ao justo limite de remuneração do capital. Assim o momento 
é chegado e a época mais do que oportuna. 

A prática nos indica que êsse justo limite se situa nos 10% 
(dez por cento) sôbre o capital empregado, senão, eis que a pró-
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pria Lei das Sociedades Anônimas reconhece êsse mesmo limite 
para o lucro obrigatório das ações preferenciais. 

Justo também que essa participação vá aos 50 % daquele ex-
cedente, porque, se há, foi provocado por fatôres estranhos à 
estimativa e mesmo à expectativa da emprêsa, que se organizou na 
certeza de que o lucro de 10% seria bem satisfatório para a remu-
neração do capital nela empregado. 

Se êsses fatôres dependem muitas vêzes de mais perfeita apli-
cação e alto rendimento da mão-de-obra, do que a prevista, 
oriunda do esfôrço e dedicação dos seus trabalhadores; de lucros 
imprevistos obtidos na compra da matéria-prima; ou ainda da 
elevação do preço de venda do produto, vemos que, em qualquer 
dêles, essa participação é razoável e justa. 

Razoável também se apresenta a participação da emprêsa nos 
outros 50 % , pois a boa administração e tirocínio dos negócios 
muito auxiliaram na consecução daquele resultado. 

A distribuição, adotando-se como base o tempo de serviço, 
é equitativa e torna-se necessária, porquanto, através da desigual-
dade da importância a ser recebida, estabelece-se uma verdadeira 
e salutar igualdade no direito e no merecimento de cada traba-
lhador. 

Finalmente, o desconto de uma unidade para cada grupo de 
6 fatas anuais além de 12 justüicáveis vem dar maior incentivo 
ao trabalhador no que se refere à freqüência. Entretanto, a mar-
gem de 12 faltas sem justificação é também razoável, porquanto 
nada mais lógico do que a necessidade de fazer uma falta mensal 
imprevista e às vêzes causada por mal mometâneo, cuja cura 
independe de assistência médica. Mais se acentua esta assertiva 
se considerarmos o baixo padrão de nutrição e profilaxia que se 
observa nas nossas classes obreiras. 

A participação de um representante das entidades das classes 
trabalhadoras na feitura dos balanços das emprêsas criará, por 
certo, um ambiente de confiança mútua, que muito influirá na 
boa harmonia das relações entre o capital e o trabalho. 

Chegamos a estas conclusões depois de longos anos de con-
vívio diurno com os trabalhadores e certos de que a regulamen-
tação do art. 157 - IV da nossa Constituição, como aqui foi de-
monstrado, trará reais benefícios aos trabalhadores de todo o 
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Brasil, contribuindo acentuadamente para o aumento do seu 
poder aquisitivo, fator de primordial importância para o restabe-
lecimento do equilíbrio econômico de que necessita o Pais. 

Temos assim justificado o projeto que apresentamos ao aprêço 
do Congresso Nacional e do Chefe da Nação. 

Em 16 de abril de 1951. - Arthur Audrá. 

LegiSlação citada 

Art. 157 da Constituição Federal de 1946. 

Item IV - participação obrigatória e direta do trabalhador 
nos lucros da emprêsa, nos têrmos e pela forma que a lei deter-
minar; 
.............................................................  



PROJETO 

N.0 429 - 1955  

(Do Sr. Carlos Lacerda)  





PROJETO N.º 429 - 1955  

· Institui o Código do Trabalho. 

T1TULO II 

CAP1TUWVI 

Da participação dos lucros 

• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seção I 

Dos lucros 

Art. 161. É assegurada a todo trabalhador, nos têrmos e 
pela forma que êste Capítulo determina, participação nos lucros 
da instituição ou empreendimento a que prestar serviços como 
empregado. (62) 

Parágrafo único. Para os efeitos do presente Capitulo, 
consideram-se lucros do empregador os que constarem das decla-
rações feitas e consideradas exatas pela autoridade competente 
do Impôs to de Renda, deduzidos: 

a) o montante do Impôsto de Renda, excluídas as multas. 

62) ll:ste Capítulo resulta do estudo proposto pela notável monogra-
grafia intitulada Um ensaio de Justiça Distributiva, de autoria do General 
JuAREz TAvoRA. Essa monografia fêz afirmações doutrinárias mas não che-
gou a esboçar solução prática. Para isto, tratamos de aproveitar e reajus-
tar às normas do Código os Projetos de Lei do Deputado Paulo Sarasate 
(1948. Projeto n.0 1039) e do Deputado Daniel Faraco (1947. Projeto n.O 5). 
Por tais razões e considerando a facilidade de obtenção, para estudos, do 
referido livro e dos avulsos onde se trata de matéria legislativa, nos dispen-
samos de justificar o Capítulo VI, em causa, tanto mais que são fàcilmente 
compreensíveis as alterações que nos permitimos fazer no referido Projeto. 
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b) os juros de 12% (doze por cento) sôbre o capital da enti-
dade empregadora, para a remuneração dêste. 

e) fundo de reajustamento de salários, até o limite de 10% 
(dez por cento) do total de salários pagos durante o ano. 

d) fundo de melhoramento e ampliação da entidade empre-
gadora, até o limite de 20% (vinte por cento) do remanescente 
dos lucros de que trata o presente artigo, deduzidas as importâncias 
referentes às alíneas anteriores. 

Art. 162. Não se consideram lucros os proventos dos empre-
endimentos individuais dos profissionais iliberais, desde que os 
respectivos escritórios e consultórios não tenham organização de 
caráter industrial ou comercial. 

Seção II 

Do capital 

Art. 163. Capital, para os efeitos dêstes Capítulo, é a soma 
das seguintes parcelas: 

I - Capital realizado mais reservas e provisões, excluídas as 
destinadas a depreciações e outras eventuais reduções do ativo. 

II - Até o limite de quantia igual à alínea anterior, 70% 
(setenta por cento) das importâncias que os titulares das firmas 
individuais ou os sócios solidários tenham mantido em poder das 
mesmas durante dois anos, deduzidos os respectivos juros. 

Parágrafo único. As quantias destinadas a constituir reservas 
sómente serão somadas ao capital, para os fins previstos neste 
artigo, a partir do exercício seguinte àquele em que houverem re-
cebido essa destinação. 

Art. 164. O capital de entidades estrangeiras e suas filiais ou 
agências, inclusive as concessionárias de serviços públicos, será, 
para os fins dêste Capitulo, constituído: 

I - Do capital estrangeiro que, originário de acionistas, tenha 
sido efetivamente aplicado na entidade, no território nacional. 

II - Dos lucros tributados que tenham sido incorporados ao 
capital ou escriturados como reservas e provisões, excluídas as 
parcelas destinadas a reduções do ativo e respeitado o disposto no 
parágrafo único do art. 163. 
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Seção III 

Da participação 

Art. 165. Dos lucros apurados na forma do art. 161. o em-
pregador distribuirá a seus empregados parcela não inferior a 
uma fração cujo numerador será o total dos salários pagos du-
rante o ano, inclusive as horas extraordinárias, e cujo denominador 
será êste total acrescido do capital a que se refere o art. 163. 

Parágrafo único. A parcela destinada à participação, cal-
culada na forma do presente artigo, não poderá exceder de 40% 
(quarenta por cento) do total a que se refere o art. 161. 

Art. 166. A distribuição da parcela destinada à participação 
na forma do artigo anterior, será feita mediante cotas, cujo valor 
será o quociente da divisão daquela parcela pelo número dessas 
cotas atribuídas a todos os empregados da emprêsa. 

Art. 167. Haverá três espécies de cotas a serem atribuídas 
aos empregados, da seguinte forma: 

a) cotas em função do salário, atribuídas aos empregados na 
proporção de uma para cada mil cruzeiros de remuneração mensal. 

b) cotas de eficiência, distribuídas a critério do empregador, 
não podendo caber a nenhum empregado número de cotas de efi-
ciência maior do que as da alínea anterior. 

e) cotas de assiduidade, assim distribuídas: 
- 5 cotas para os que durante o exercício não tenham faltado 

ao serviço; 
- 4 cotas para os que não tiveram mais de 3 faltas; 
- 3 cotas para os que não tiverem mais de 6 faltas; 
- 2 cotas para os que não tiverem mais de 9 faltas e 
- 1 cota para os que não tiverem mais de 12 faltas. 

§ 1.º Para os efeitos dêste artigo, entende-se como remune-
ração mensal o quociente da remuneração anual, inclusive salá-
rios extraordinários, dividida por 12 (doze). 

§ 2.0 Para os efeitos dêste artigo, consideram-se faltas as 
que privarem o empregado do direito de remuneração do repouso 
semanal. 
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Art. 168. A impugnação à distribuição individual das cotas 
não suspenderá o respectivo pagamento. É lícito ao empregador, 
quando por decisão judicial fôr diminuído o valor da cota, calcula-
da nos têrmos do art. 166, descontar das futuras cotas de partici-
pação nos lucros as quantias percebidas a mais. 

Art. 169. No caso de retificação pela repartição competente 
do Impôsto de Renda na declaração dos lucros, operar-se-á, nos 
têrmos dêste Capítulo e respeitada a distribuição anterior das 
cotas, a participação com referência aos lucros não declarados. 

Art. 170. Dentro de 90 (noventa) dias da data ma.reada 
para o balanço, será afixada em local apropriado e visível por to-
dos, cópia do balanço e da demonstração de lucros e perdas, bem 
como a declaração do valor atribuído a cada cota. 

§ 1.0 A cada empregado será fornecida uma declaração das 
cotas que lhe couberam, com os esclarecimentos necessários. 

§ 2.º A Firma fará extrair certidão da sua declaração de 
Impôsto de Renda, ficando a certidão à disposição de seus empre-
gados, para os efeitos dêste Capítulo. 

Art. 171. A importância correspondente à participação indi-
vidual não poderá exceder de metade da remuneração percebida 
pelo empregado no exercício financeiro respectivo, inclusive os 
salários extraordinários. 

Parágrafo único. Havendo saldo na importância destinada à 
participação, por fôrça do que dispõe o presente artigo, reverterá 
êle, integralmente, para a instituição de previdência respectiva, 
que o aplicará nas finalidades a que se refere o art. 251 dêste có-
digo.* 

* Art. 251. As instituições de previdência social, diretamente, ou 
com a colaboração dos empregadores, considerando condições e recursos 
locais, promoverão a criação de colônias climáticas, situadas à beira-mar 
e na montanha, financiando a permanência dos menores trabalhadores em 
grupo conforme a idade e condições individuais, durante o período de fé-
rias ou quando se torne necessário, oferecendo tôdas as garantias para 
o aperfeiçoamento de sua saúde. Da mesma forma será incentivada, nas 
horas de lazer, a freqüência regular aos campos de recreio, estabelecimen-
tos congêneres e obras sociais idôneas, onde possa o menor desenvolver 
os hábitos de vida coletiva em ambiente saudável para o corpo e para 
o espírito. 
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Seção IV 

Disposições especiais 

Art. 172. Somente participarão dos lucros os empregados 
cuja relação de emprêgo tenha abrangido todo o exercício finan-
ceiro a que tais lucros se referem. 

Art. 173. O empregado cuja relação de emprêgo cessar depois 
de completado o exercício financeiro terá direito, na época própria, 
à participação, desde que não tenha sido despedido em virtude de 
prática dos atos a que se refere o art. 299 dêste Código. 

Art. 174. Não se compreendem na remuneração do empre-
gado, para todos os efeitos, as importâncias que perceber a título 
de participação nos lucros. 

Seção V 

Disposições gerais 

Art. 175. Para os efeitos da participação nos lucros, não se 
consideram autônomas as filiais, sucursais, agências e demais es-
tabelecimentos da mesma instituição, embora tenham feito de-
claração de renda à parte da instituição ou empreendimento 
principal. 

Art. 176. Provada a dissociação de um mesmo grupo comer-
cial, individual ou rural em várias instituições ou empreendimentos 
ou alteração jurídica de sua estrutura, com o fim de diminuir os 
lucros de uma ou algumas entre elas, elidindo os objetivos da 
participação, poderá a Justiça do Trabalho, a requerimento dos 
interessados, ou de seus Sindicatos, determinar que, para os efeitos 
dêste Capítulo, as instituições ou empreendimentos constantes do 
grupo sejam considerados como um só. 

Art. 177. Nas instituições ou empreendimentos cujas ativi-
dades tiverem início ou terminarem no transcurso do exercício 
financeiro, a participação operar-se-á guardadas as proporções e 
princípios estabelecidos neste Capítulo, com relação ao tempo de 
atividade. 

Art. 178. O empregador que praticar qualquer ato com o 
fim deliberado de impedir, desvirtuar ou fraudar a aplicação dêste 
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Capítulo, fica sujeito ao pagamento devido ao empregado, mesmo 
que o prazo a que se refere o art. 172 dêste Código não se tenha 
completado, não se computando tal pagamento na importância 
total dos lucros a serem distribuídos aos empregados . 

.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..... ... . .... . . . . . . . .... . . ... . .. . 
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PROJETO N.º 1 929 - 1956 

Regula a participação dos trabalhadores nos lucros das emprésas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Dos planos de participação 

Art. l.º O preceito constitucional da participação dos em-
pregados nos lucros das emprêsas será efetivado dentro do prazo 
máximo de um ano a contar da publicação da presente lei, medi-
ante a adoção de planos de participação ajustados entre o empre-
gador e seus empregados, sob a forma que melhor atenda aos inte-
rêsses recíprocos e às peculiaridades da emprêsa, desde que sejam 
respeitadas as exigências mínimas desta lei. 

Art. 2.º Do plano de participação constará obrigaroria-
mente: 

a) a criação de um Conselho de Representantes dos Empre-
gados, como órgão permanente destinado ao estudo e fiscalização 
do plano e das condições de trabalho; 

b) o quantum de participação, que nunca será inferior a 
30% de lucro; 

e) os critérios de distribuição individual, que poderão ser 
proporcionais ao salário, ao tempo de serviço, à assiduidade e ao 
merecimento; dêstes critérios pelo menos dois deverão ser consi-
derados em cada plano; sàmente a distribuição sob o critério de 
merecimento poderá ser deixada à discriminação do empregador, 
mas nessa hipótese a parcela assim distribuída não ultrapassará 
um têrço da participação; 

d) o período de carência, representado pelo tempo de serviço, 
após o qual o empregado gozará do direito à participação: êsse 
período não ultrapassará o tempo de um ano; 
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e) a época de pagamento ou das prestações da participação, 
desde que conste do plano o pagamento parcelado; 

f) o prazo de vigência e as condições de renovação do plano. 
Art. 3.º Constarão, ainda, do plano de participação dispo-

sições, ajustadas entre as partes, que o tornem adequado às pe-
culiaridades da emprêsa. 

Art. 4.º O plano poderá ser proposto pelo empregador aos 
empregados ou vice-versa. 

§ l.º Para exame do plano de iniciativa do empregador ou 
para a elaboração de projeto de plano a ser proposto pelos empre-
gados, êstes elegerão, por votação secreta e geral, uma Comissão 
de Representantes, integrada por cinco membros, no mínimo, e 
vinte e cinco, no máximo, na proporção de um representante para 
cada cinqüenta empregados. 

§ 2.0 O plano proposto pelo empregador será, com o parecer 
da Comissão de Representantes, submetido a votação secreta dos 
empregados e considerar-se-á aprovado se obtiver o voto favorável 
de dois terços. 

§ 3.º O projeto de plano elaborado pela Comissão de Re-
presentantes será submetido aos empregados na forma indicada 
no parágrafo anterior; aprovado o projeto, será o mesmo apresen-
tado ao empregador, que terá 30 dias para se manifestar a respeito. 

Art. 5.º Assinado pelo empregador e pelos membros da Co-
missão de Representantes, o plano aprovado será levado a registro 
no órgão local da Justiça do Trabalho. 

Parágrafo único. O plano de participação entrará em vigor 
a partir da data de sua assinatura, salvo disposição expressa em 
contrário. 

Art. 6.º No caso de não chegarem a acôrdo sôbre o plano 
de participação, as partes recorrerão à Justiça do Trabalho. Esta, 
esgotada a possibilidade de conciliação, aplicará um plano já ado-
tado em emprêsa semelhante. 

Das Emprêsas 

Art. 7.º Emprêsa, para os efeitos desta lei, é tôda pessoa, 
física ou jurídica, de direito privado ou público, que, exercendo 
atividade econômica com fim lucrativo, assalaria e dirige a pres-
tação pessoal de serviços. 
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Art. 8.-0 Provada a fragmentação de uma emprêsa com 
o fito de burlar a aplicação do preceito da participação dos em-
pregados nos lucros, a Justiça do Trabalho considerará inexistente 
tal fragmentação para os efeitos desta lei. 

Dos Empregados 

Art. 9.0 Empregado, para os efeitos desta lei, é a pessoa 
física que presta serviços de natureza econômica e não eventual 
à emprêsa, sob dependência desta e mediante qualquer forma de 
remuneração. 

Art. 10. Os empregadores e diretores de emprêsas, que 
exercerem, na mesma, atividade habitual, não poderão ter sua 
cota de participação nos lucros superior a cinco vêzes a cota média 
dos empregados. 

Dos lucros 

Art. 11. Consideram-se lucros, para os efeitos desta lei, os que 
forem tributáveis pelo impôsto sôbre a renda, deduzindo-se de seu 
montante, além do mesmo impôsto, 12% do capital realmente 
aplicado, inclusive reservas; não poderão ser deduzidas dos lucros 
as reservas feitas no exercício. 

Art. 12. O balanço da emprêsa será encerrado anualmente 
para apuração do lucro e aplicação desta lei. 

Parágrafo único. Quando· a duração da atividade da emprêsa 
fôr inferior a um ano ou exercer atividade periódica ou descon-
tínua, far-se-á a apuração do lucro por ocasião do encerramento 
da atividade, ou após a conclusão de suas operações periódicas ou 
descontínuas. 

Art. 13. Os balanços serão afixados, juntamente com a 
demonstração de lucros e perdas, em local interno da emprêsa de 
fácil e livre acesso aos empregados. 

Disposições Gerais 

Art. 14. Os dissídios provenientes da aplicação desta lei 
serão submetidos à Justiça do Trabalho. 

Art. 15. Quando o litígio originar-se de dúvidas sôbre a 
exatidão do balanço ou declaração inexata de lucros, deverá a re-

1 
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clamação ser firmada pelo Conselho de Representantes dos Em-
pregados ou por 1/5 dos empregados no mínimo. 

Sala das Sessões, em 4 de outubro de 1956. - Queiroz Filho. 

Justifica,ção 

1 - Introdução. 

A participação do trabalhador nos lucros da emprêsa, embora 
consagrada no texto constitucional, continua aguardando a lei 
ordinária que lhe assegure a execução e efetive sua obrigatorie-
dade. Já celebramos o décimo aniversário da Constituição. E o 
princípio atinente à participação conserva-se, ainda, no plano dos 
princípios programáticos, sem aplicação, como se fôsse letra morta, 
na expectativa da lei que o regulamente. É certo que alguns pro-
jetos já foram apresentados a fim de completar a norma constitu-
cional. Mas as naturais dificuldades da inovação, os obstáculos de 
ordem técnica e outros fatôres de resistência surgiram, embara-
çando o caminho e a tramitação dêsses projetos. E as iniciativas, 
ensaiadas nesse terreno, não sobreviveram à discussão que susci-
taram. 

A colocação do problema e o debate subseqüente, porém, ser-
viram para elucidar as dificuldades e esclarecer os vários aspectos 
que o problema oferece. Aliás - convém reconhecê-lo - estranhá-
vel seria que uma tese de reforma social, destinada a marcar uma 
nova época na história das relações de trabalho e a substituir o 
regime salarial por um sistema de participação mais profunda do 
trabalhador na vida, no desenvolvimento e nos lucros da emprêsa, 
não defrontasse impedimentos e tropeços, na ordem prática da sua 
realização. E, hoje, com melhor conhecimento dos pontos mais 
sensíveis do problema, pode o Congresso Nacional retomar o estudo 
da matéria e reiniciar a elaboração da lei que o mandamento cons-
titucional continua exigindo dos representantes do povo. 

Essa a motivação do projeto. 
E, ao redigi-lo, tivemos, sempre, uma preocupação dominante: 

evitar a rigidez do sistema e limitá-lo, de preferência, ao traçado 
de diretrizes gerais. Se ainda estamos no limiar de uma reforma 
na estrutura da emprêsa e se ainda não possuímos, evidentemente, 
dados de experiência, pareceu-nos aconselhável uma lei de sufici-
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ente plasticidade, para atender às condições de organização e tra-
balho peculiares aos vários tipos de emprêsa de produção econô-
mica. 

2 - Dos planos de participação nos lucros. 

Dentro dessa orientação, o projeto prevê que o preceito Cons-
titucional da participação nos lucros será efetivado "mediante a 
adoção de planos ajustados entre o empregador e seus empregados, 
sob a forma que melhor atenda aos interêsses recípocros e às 
peculiaridades da emprêsa''. 

O projeto não impõe a solução; não fixa critérios inflexíveis. 
Estabelece exigências mínimas e, dentro destas, abre aos patrões 
e aos empregados a oportunidade de ajuste e entendimento para 
a adoção do plano comum. A variedade das emprêsas e as verda-
deiras finalidades do instituto da participação recomendam a co-
operação e o concurso de empregados e empregadores na elabora-
ção do programa a ser obedecido. E o poder público, investido da 
função de árbitro do Bem Comum, só interfere, através da Justiça 
do Trabalho, caso o ajuste preconizado na lei não se realize. Só 
então, conhecendo as propostas e examinando os pontos de diver-
gência, a Justiça procederá ao arbitramento ou determinará a 
aplicação, em caráter de experiência, de plano já adotado em em-
prêsas assemelhadas. 

Ao que tudo indica, aí se delineia o melhor caminho para que 
o trabalhador participe dos lucros da emprêsa. Irrecusável se nos 
afigura que o imperativo constitucional, uma vez efetivado, implica 
certas modificações na própria estrutura da emprêsa. :S:sse, aliâs, 
é, no mundo contemporâneo, um dos problemas sociais mais can-
dentes. Modelada segundo as linhas do velho liberalismo econômico, 
a emprêsa tornou-se, nos últimos tempos, campo de ásperas dis-
senções, sombrio cenário dos conflitos e das tensões que alimentam 
a luta de classes e as crises que agitam o mundo do trabalho. E 
de tal modo se agravou o problema da emprêsa que, hoje, econo-
mistas e sociólogos, juristas e pensadores políticos sustentam, em 
grande número, a tese de reformá-la. A participação nos lucros 
é, nesse sentido, um dos caminhos lembrados. Ela estabelece o 
vínculo dos interêsses comuns, tende à superação das dissidências 
internas na vida das emprêsas e prefigura as comunidades de tra-
balho. 
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Instituída, como o projeto preconiza, em têrmos de prudência, 
a participação nos lucros pode ser efetivada, desde logo, sem risco 
de perturbar o ritmo de desenvolvimento da economia nacional. 

3 - Participação e produção. 

Entre os conservadores, alheios à realidade social, que se 
opõem à idéia de participação nos lucros, é corrente o argumento 
de que a efetivação da norma constitucional faria baixar os níveis 
de produção e, ainda, seria um contra-estímulo aos investimentos 
e ao espírito de iniciativa dos empresários. Afirmações dêsse teor 
correm sem empecilhos e sem exames mais demorados. Se países 
superdesenvolvidos ainda não adotaram a participação dos em-
pregados nos lucros das emprêsas - indaga-se a cada passo -
como aplicá-la num país de economia rudimentar, situado ainda 
em níveis de subdesenvolvimento? 

Em verdade, porém, ao contrário do que ocorre entre nós, em 
outras nações o sistema da participação é largamente aplicado por 
iniciativa das próprias emprêsas, embora as leis do país a isso não 
as obriguem. 

Em data recente, num trabalho intitulado Concepción · Mo-
derna de la Empresa, o Professor CARLOS VIDAL, antigo Ministro 
da Fazenda na República do Chile, abordando o tema da partici-
pação nos lucros, depois de examinar em profundidade a doutrina 
que a fundamenta e a justifica, procede ao balanço das experiên-
cias já realizadas e aponta resultados surpreendentes dos sistemas 
de participação que vão configurando a moderna emprêsa em for-
mas equidistantes dos velhos modelos do capitalismo liberal e dos 
novos do dirigismo estatal ou da socialização das emprêsas de 
produção. 

Na Inglaterra, mais de quatrocentas emprêsas trabalham em 
regime de participação. E o resultado foi positivo. É suficiente citar 
um exemplo: - a fábrica Hoover, em 1947, entregou aos seus ope-
rários, a título de participação nos lucros, ações no valor de qua-
renta mil libras. E, cinco anos depois, as mesmas ações eram cotadas 
no mercado em mais de dois milhões de libras, o que atesta, com 
eloqüência, a prosperidade da emprêsa. Na Holanda, em 1951, mais 
de duzentos e cinqüenta mil operários já trabalhavam com parti-
cipação nos lucros. E, entre os estabelecimentos que distribuem 
parcelas dos seus lucros, a fábrica Philips de material elétrico não 
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sofre qualquer retrocesso ou parada no desenvolvimento da sua 
prosperidade. Nos Estados Unidos da América do Norte, em 1948, 
criou-se o Conselho de Indústrias com Participação. Eram, de início, 
cinqüenta e uma emprêsas com trinta e cinco mil operários. Em 
1952, o número de operários que trabalhavam em regime de par-
ticipação elevava-se para setecentos e oitenta mil, e para quase 
oitocentos o número das emprêsas. E, entre estas, as mais prós-
peras. 

O Senado norte-americano procedeu a um inquérito, a fim de 
investigar os resultados da participação. E o respectivo relatório 
mostra as vantagens e as conveniências do sistema, notadamente 
no tocante à estabilidade do empregado e aos reduzidos índices de 
greve. Daí a observação de EWEL: "Quando numa área onde se 
aplica a participação, área já imensa, nenhuma greve se registra, 
fica demonstrado que êste sistema é o antídoto da luta de classes 
e da instabilidade social." 

Vejamos, porém, em dados concretos, os frutos anunciados 
pelo Conselho norte-americano das indústrias que trabalham em 
regime de participação nos lucros: 

- Sessenta por cento a mais na remuneração global dos tra-
balhadores em confronto com os melhores salários pagos em outras 
indústrias do mesmo ramo. 

- Quarenta por cento de aumento da eficiência na produção 
por empregado. 

- Sessenta e seis a oitenta por cento de maior lucro para 
a emprêsa considerada em conjunto, ou seja, trabalhadores e 
acionistas. 

- Trinta a quarenta por cento de redução nos preços para 
o consumidor de artigos manufaturados. 

- Renovação do quadro de empregados muito reduzida e, em 
certos casos, totalmente eliminada. 

- Grande aumento nas sugestões dos trabalhadores quanto 
a inovações consideradas favoráveis à vida da emprêsa. 

- Redução das queixas e das greves, que se tornam cada vez 
mais escassas. 

- Virtual desaparecimento da vigilância, que se torna des-
necessária. 

- Número crescente de trabalhadores qualificados que dese-
jam ingressar nas emprêsas sob regime de participação. 
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E, finalmente, ainda como resultado do sistema, aponta-se o 
clima de compreensão, de cooperação e de ordem, que preside a vi-
da da emprêsa, onde, afinal, os agitadores não têm função a exer-
cer. . . São êsses os resultados das experiências conhecidas. Obser-
va-se o aumento da produção, assegurando o êxito dos investimen-
tos. Prosperam as emprêsas e, com elas, prosperam os trabalhado-
res. O argumento, pois, de que o regime de participação desencora-
ja o investimento e diminui a produção, é frontalmente contestado 
pela realidade dos fatos. 

4. - A humanização da emprêsa. 

É, sobretudo, no seio da emprêsa que se há de realizar, no nos-
so tempo, o processo de reforma social. O trabalho, que já foi mer-
cadoria sujeita ao ritmo das oscilações entre a oferta e a procura, 
hoje, já não se reduz a simples instrumento de "fazer trabalhar os 
capitais". Essencialmente vinculado à própria destinação do ho-
mem, o problema do trabalho transcende, por certo, os limites da 
economia considerada como técnica de produção. E, situado nu-
ma perspectiva de humanismo social e cristão, ganha o trabalho 
inegável prioridade sôbre o capital. O princípio da primazia do 
trabalho, porém, conquanto consagrado no ideário político da épo-
ca em que vivemos, ainda não se concretizou plenamente. Ofere-
ce-lhe resistência o regime salarial. 

O trabalho, que transforma as coisas, acrescentando-lhes um 
nôvo valor, que opera "a passagem do menos para o mais", em re-
gra, recebe apenas a remuneração, o salário fixo, ao passo que o 
lucro é drenado para os acionistas e proprietários do capital. E, 
como conseqüência, o trabalhador desvincula o seu interêsse do in-
terêsse da emprêsa. A prosperidade desta, o êxito dos seus em-
preendimentos, a qualidade e a quantidade da sua produção, são 
bens que se desligam da vida do trabalhador, são resultados de que 
êle não se beneficia. 

O regime participacionista entreabre um nôvo horizonte. Co-
loca a emprêsa num terreno de interêsses comuns. 

Temos, assim, como justificado o projeto que ora submetemos 
à apreciação dos nossos pares, convocando-os para o reexame da 
matéria e para a crítica da proposição. 

Sala das Sessões, em 4 de outubro de 1956. - Queiroz Filho. 
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Legislação citada 

Art. 157, inciso IV, da Constituição da República: 
"A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão 

aos seguintes preceitos, além de outros que visem a melhoria da 
condição dos trabalhadores: 

IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos lu-
cros da emprêsa, nos têrmos e pela forma que a lei determinar". 

COMISSA.O DE ECONOMIA 

PROJETO N.º 1929, DE 1956 

Regula a participação dos trabalhadores nos lucros das em-
présas. 

Autor: Deputado Queiroz Filho. 
Relator: Deputado Munhoz da Rocha. 

RELATÓRIO 

Introdução 

A Constituição de 1946 estabeleceu no art. 157, n.º IV: "parti-
cipação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da emprê-
sa, nos têrmos e pela forma que a lei determinar". 

Ao apresentar na Constituinte as razões que me levaram a 
aprovar plenamente o dispositivo, reconheci, entretanto, as dificul-
dades da regulamentação de mandamento tão salutar, inscrito em 
nossa lei básica, como imposição inarredável do pensamento do 
constituinte. 

Minha previsão se confirmou plenamente, pois são passados 
mais de treze anos da promulgação da Constituição em que figura 
o sábio dispositivo e êste ainda não se pôde efetivar, porque a lei 
ordinária ainda não o disciplinou. 

Para a manifestação de um ou outro constituinte, apegado, 
sem remissão, à economia liberal e ao Estado liberal, a participação 
do trabalhador no lucro das emprêsas, em forma direta, obteve 
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aprovação quase unânime da Constituinte, que a consagrou festi-
vamente, como um marco significativo na evolução do pensamento 
político brasileiro. 

Estava, de fato, na consciência dos legisladores nacionais, que, 
com o interregno dos quase oito anos do Estado Nôvo, voltavam a 
reunir-se para dar ao País a sua nova carta política, a necessidade 
de consagrar dispositivo em que se reconhecesse plenamente a si-
tuação do trabalhador, já protegido pela legislação trabalhista vi-
gente, mas, ainda, impotente, diante do gigantesco das emprêsas, 
da crescente especialização das funções do operário e, em conse-
qüência, da sua angustiante dependência em face das emprêsas. 

A especialização tirou do trabalhador tôda a sua autonomia. 
Aumentou-lhe, em escala inversa, a dependência. Impediu-lhe, de-
pois de alguns anos, trocar de funções, prêso que ficou à rotina, em 
que a própria personalidade se restringe, nas suas potencialidades. 

A concentração da produção, as máquinas operatrizes cada vez 
maiores e mais produtivas, barateando o custo unitário das utili-
dades produzidas, e exigindo, em conseqüência, investimentos cres-
centes, eliminam a concorrência das pequenas indústrias e tornam 
as grandes emprêsas donas exclusivas da distribuição do trabalho. 

O constituinte de 46 sabia disso. Tinha consciência dos fatos 
que se verificavam no mundo industrial. Adotou uma atitude dou-
trinária, digamos, filosófica, de proteção ao trabalhador, interes-
sando-o, dando-lhe participação nos lucros. O dispositivo constitu-
cional nasceu mais dessa atitude intelectual e doutrinária, do que 
de uma imposição de civilização industrial, que, no Brasil, ainda 
ensaiava seus primeiros passos. 

Em treze anos, a paisagem social do Brasil se alterou em pro-
fundidade, pela sua industrialização que se pode tachar de trepi-
dante, e, em vários setores, de desconexa. 

Em treze anos, a exigência da participação do trabalhador no 
lucro das emprêsas se impõe ao legislador, como um imperativo. Já 
não como uma atitude estritamente doutrinária, mas também como 
uma condição de paz social. 

Sob êste aspecto convém esclarecer que a participação visa a 
paz social, mas é, antes de mais nada, uma defesa legitima conce-
dida ao trabalhador, um benefício que se lhe reconhece, na nova 
estrutura econômica do mundo moderno, em que se procuram o 
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respeito à dignidade da sua pessoa e a justiça na distribuição dos 
frutos da atividade econômica. 

Enganam-se quantos se inspiram no temor da revolução social, 
ao fazer concessões aos trabalhadores. É claro que se as classes tra-
balhadoras possuem o suficiente para viver com decência e se be-
neficiam com o progresso social, participando dêle - e não se de-
sinteressando, portanto, da evolução nacional, como populações 
marginais, às quais nada signifique o progresso econômico porque 
foram expulsas dos seus benefícios ou quase nada participam do seu 
crescimento - a paz social se estrutura em melhores têrmos. 

Enganam-se, entretanto, os assustadiços diante da revolução 
social, ao conceder as reivindicações dos trabalhadores, assumindo 
atitude de quem pode ou não conceder. E se concedem é porque pre-
tendem salvar seu patrimônio ameaçado. Aí está um comporta-
mento errôneo. Esta conquista da participação, como outras, deve 
ser considerada, não como uma concessão discutível, mas, em nosso 
meio social, brasileiro, latino-americano, como uma atitude comum 
a duas partes, em que se procure uma distribuição justa e huma-
na, na atividade econômica. 

Revolução social não se evita com medidas de exclusiva ordem 
econômica, porque a sua inspiração supera razões econômicas. 
Erram, essencialmente, aquêles que enxergam, na revolução comu-
nista, apenas o seu lado econômico. Tal revolução é total. É filo-
sófica, é religiosa. E medidas só de repercussão econômica não a 
combatem. Podem adiá-la, mas não a eliminam. O combate à con-
cepção comunista do mundo não se pode enquadrar em estrutura 
econômica. Só pode ser empreendido pela concepção cristã da so-
ciedade, em que as raízes religiosas precisam, acima de tudo, ser 
defendidas, e tôdas as pessoas se consideram portadoras da mesma 
dignidade, porque estão realizando o mesmo destino e o mesmo pla-
no na economia da Providência. A ideologia comunista é total e, 
em conseqüência, também religiosa. Vai a todos os domínios, com 
uma inflexibilidade impiedosa. Abandona, no caminho, incompre-
endidos aquêles que pretendem salvar estruturas sociais, acentuan-
do apenas o seu lado econômico, sem preocupação pela inspiração 
e justificação religiosa. 

Perdoe-me a Comissão de Economia esta digressão. Mas julgo-
-a necessária, para fixar as atitudes que o legislador deve assumir. 
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Não podemos, como legisladores, descer a tôdas as profundezas 
do mundo moderno. Não podemos determinar, por lei, como se 
deve pensar e reagir diante dos problemas fundamentais do homem 
e do mundo. í!:stes dependem de uma infinidade de circunstâncias 
em que à Igreja competem altas funções a que o Estado não pode 
ficar indiferente. 

Faço essa digressão por parecer-me necessária, para definir a 
atitude que deve assumir o legislador. A participação é justa. Po-
de e deve concorrer para a paz social. Mas é justa, sobretudo, por-
que leva a considerar, no trabalhador, a dignidade da sua pessoa 
e do seu trabalho. 

Mas se o pensamento do constituinte, em 48, refletia a necessi-
dade da participação, a evolução da economia brasileira, em apenas 
13 anos, ainda mais acentuou a sabedoria do dispositivo votado na 
Constituição. 

Foi durante o período da Constituinte que houve, em Volta 
Redonda, a primeira corrida de ferro-gusa. 

Visto o fato com a perspectiva de hoje, parece-nos que vivíamos 
em nossa pré-história. 

Volta Redonda foi concluída. Ampliou-se e continua a am-
pliar-se. Constitui o fundamento de nosso desenvolvimento indus-
trial. Permitiu a multiplicação de fábricas. Outras usinas siderúr-
gicas se instalam e se ampliam. Demos, há poucos meses, parecer 
sôbre a Usina de Santa Catarina, a situar-se junto das jazidas de 
carvão, quando se instala outra no Espírito Santo, na ponta dos 
trilhos da Vitória-Minas, que transporta, em ótimas condições téc-
nicas, o minério de ferro de Minas. 

Volta Redonda criou nossa tradição siderúrgica e permitiu o 
início da programação da indústria brasileira de base. Imprimiu 
velocidade ao planejamento de nosso desenvolvimento econômico. 
Fêz com que a política do desenvolvimento, ou, como hoje se diz, a 
política desenvolvimentista, assumisse as proporções de todos co-
nhecida, empolgando e até comovendo a opinião nacional. 

Entre 46 e 60 transformou-se o panorama econômico brasilei-
ro, e em conseqüência a sua paisagem social. O planejamento pru-
dentemente organizado com Volta Redonda, com a E. de F. Vi-
tória-Minas, com o Pôrto de Minérios de Vitória, com a instalação 
de Refinarias de Petróleo, com a compra de Petroleiros, com o im-
pulso da Petrobrás dado à exploração do Recôncavo Baiano, orien-
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tou nossa evolução econômica. Só a facilidade de obtenção de as-
falto como subproduto das Refinarias, transformou nossa politica 
rodoviária, quando se sabe que, há poucos anos, o asfalto só poderia 
ser importado exigindo licença de importação e dispêndio de divi-
sas, constantemente insuficientes, em nossa balança comercial e, 
sobretudo, na de contas. 

Mas o planejamento concebido, por partes, prudentemente, se 
acelerou, agora de maneira imprudente, ocasionando distorções pe-
rigosas, como na indústria de automóveis. Ao invés de ampliar-se 
a produção siderúrgica, multiplicando usinas em vários pontos e, 
com elas multiplicadas, proceder-se então à instalação de indús-
trias subsidiárias que viriam naturalmente, sem sacrifícios para a 
Nação e para os consumidores, pois a oferta de aço em grandes 
quantidades seria o convite para a sua implantação em boas con-
dições, preferiu-se começar pela cúpula, pagando um preço altís-
simo, em que a inflação acaba por desorganizar a economia. 

A politica do desenvolvimento tomou conta do Brasil. Preo-
cupa-o. Todos a discutem. Todos a desejam. Todos se entusias-
mam por ela, que se transforma em pedra de toque de todos os pro-
gramas de govêrno, na União, nos Estados e nos Municípios. O 
Subdesenvolvimento assusta e envergonha. É combatido. É exibi-
do para ser extirpado. Serve também para demagogia. E é pena. 
Mas, de qualquer maneira, surgiu a consciência do desenvolvimen-
to, a consciência de nossos problemas. E ter consciência dos pro-
blemas é a primeira etapa, para resolvê-los. 

Discutem-se os conceitos do desenvolvimento, do qual se acei-
tou com maior facilidade o da renda nacional per capita. Parece-
me êsse conceito o mais falho. Por êle, o Japão e a Itália não são 
países desenvolvidos, mas a Austrália e a Nova Zelândia o são. Pa-
rece-nos que seriam mais aceitáveis os outros dois conceitos que se 
referem, o primeiro à produtividade crescente da mão-de-obra total, 
e o segundo à relação entre a produção atual e a produção poten-
cial. Os dois últimos conceitos se prestam a melhor constatar, na 
verdade, o desenvolvimento ou não de uma nação, abandonando o 
critério exclusivo da renda nacional per capita, que tem levado a 
conseqüências monstruosas quanto à demografia, pela pregação, 
hoje muito comum, da politica de restrição à natalidade, para ha-
ver desenvolvimento. 
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Desenvolvimento econômico não implica necessàriamente em 
desenvolvimento industrial. Mas, no Brasil, por suas condições pe-
culiares, julgamos inseparáveis os dois. Mas surge aqui o proble-
ma nevrálgico dos países subdesenvolvidos ao lançarem-se na po-
lítica do desenvolvimento: - a intervenção do Estado. 

Sem a intervenção do Estado seria quase impossível, se não o 
desenvolvimento nacional, ao menos a sua obtenção através de um 
período de tempo não excessivamente longo. Sem a intervenção do 
Estado, torna-se precária ou difícil a vitória sôbre o subdesenvolvi-
mento. Então, em países democráticos como é o Brasil, o proble-
ma assume aspectos freqüentemente dramáticos. O Estado deve 
intervir. ,Mas deve intervir até um ponto em que não se compro-
meta a sua estrutura democrática. Deve intervir, não prejudican-
do a livre-emprêsa. Deve, ao contrário, intervir, protegendo-a e fo-
mentando-a. Deve possuir a sabedoria de ir até o limite que, uma 
vez ultrapassado, conduz aos domínios do coletivismo em que o in-
divíduo, a pessoa, a liberdade se dissolvem. 

O desenvolvimento brasileiro, como o de tantos países do Oci-
dente, vai ser provado por uma inovação. A Europa conseguiu o 
desenvolvimento com sacrifício do trabalhador. Baixos salários e 
período indisciplinado de horas de trabalho, com condições precá-
rias de vida, desde a promiscuidade da habitação às doenças pró-
prias e características de bairros operários, permitiram o desenvol-
vimento. Os Estados Unidos melhoraram a situação, mas não a mo-
dificaram radicalmente. Hoje, os países europeus e os Estados Uni-
dos, desenvolvidos, se apresentam com outro aspecto. Inverteram 
a situação. Puderam fazê-lo, mas já tinham atingido o desenvol-
vimento. 

O Oriente está atingindo o desenvolvimento, nos regimes so-
cialista e coletivista, também com o sacrifício do trabalhador. 

Ao Brasil e, de um modo geral, aos países subdesenvolvidos do 
mundo ocidental, está reservado o papel de atingir o desenvolvi-
mento sem sacrifício do trabalhador, isto é, dando-lhe condições de 
vida que os outros países só puderam obter, depois de terem rompi-
do as barreiras do subdesenvolvimento. Convenhamos que é essa 
uma política complexa. É preciso que o país se situe numa posi-
ção em que, dando ao trabalhador o que é justo, não eleve, desne-
cessàriamente, o custo de produção. 
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Por isso a participação do trabalhador no lucro das emprêsas 
sobe de importância cada dia que passa. Representa uma atitude 
doutrinária em 46. É um critério diferente em 60, quando a políti-
ca do desenvolvimento, já tendo adquirido uma larga expansão, só 
se poderá atingir, humanamente, pela participação. 

Projetos 

Vários projetos se apresentaram visando a regulamentação do 
n.º IV do art. 157 da Constituição. O primeiro tem o n.º 96, de 
7-11-46, do Deputado Berto Condé; o de n.O 104, da mesma data, do 
Deputado Segadas Viana; o de n.º 5, de 1947, de 22 de março de 
autoria do ilustre Deputado Daniel Faraco, atual presidente da Co-
missão de Economia; o de n.0 534, do mesmo ano, do Deputado João 
Amazonas. 

A Câmara votou o Projeto n.0 1039-D, de 1948, que teve a sua 
redação final aprovada pela respectiva Comissão em 31 de outubro 
de 1952. Teve no Senado o n.º 333, de 1952. Resultou, como subs-
titutivo, dos vários projetos apresentados, entre os quais o de n.º 
144, de 1951, do Deputado Arthur Audrá. 

O nobre Deputado Queiroz Filho apresentou projeto n.º 
1929-56, com o mesmo objetivo. Foi aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça em 25 de abril de 1957, a qual opinou unâ-
nimemente pela sua constitucionalidade e juridicidade, tendo re-
solvido na época, de acôrdo com a solicitação do Deputado Carlos 
Lacerda, sugerir à Comissão de Legislação Social que o submetesse 
ao exame da Comissão Mista encarregada de elaborar o projeto de 
lei que institui o Código do Trabalho. 

O projeto foi arquivado com o término da passada legislatura, 
tendo sido desarquivado na atual, a requerimento do Deputado 
Paulo de Tarso. 

É o seguinte o projeto n.º 1 039-D, de 1948: 

(Transcreve o projeto.) 

É o seguinte o Projeto n.º 1 929-56, apresentado pelo Depu-
tado Queiroz Filho: 

(Transcreve o projeto.) 
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Considerações Gerais 

o regime bicameral, conservado na Constituição de 46, e abso-
lutamente necessário na Federação, conduz, na conjuntura política 
que atravessamos, a algumas situações, na verdade, difíceis de con-
tornar. A Câmara dos Deputados é a Câmara política e popular. 
Nela, pelo número de componentes, e pelo sistema proporcional de 
eleição, se refletem com fidelidade tôdas as correntes de opinião. 

Pequenas parcelas do pensamento brasileiro se representam 
na Câmara. Setores que só conseguiram mobilizar pequena mino-
ria de adeptos, possuem sua voz nesta Casa do Parlamento. A Câ-
mara discute longamente, e, depois de uma acidentada tramitação 
legislativa, vota projetos de alta importância que vão ao Senado. 
t:ste reestuda. E às vêzes faz parar o andamento do projeto oriun-
do da Câmara. Não afirmo que assista razão ao Senado ou à Câ-
mara. Não concluo que o Senado tenha outra noção de responsa-
bilidade parlamentar. Nem julgo a eficiência de um parlamen-
to pela rapidez com que discute e vota projetos, nem pelo seu nú-
mero. Não. A grandeza de um parlamento e a sua existência se 
justificam por outras causas, além de fabricar leis. Mas acontece 
que a tramitação legislativa incompleta vem possibilitar que depu-
tados de outras legislaturas renovem os mesmos projetos que não 
chegaram a converter-se em leis. O estudo e a discussão se reini-
ciam. Começam, outra vez, do comêço, deixando de lado o que já 
se fêz, o que já se conseguiu, na mesma Casa do Congresso, em ou-
tras legislaturas. 

Penso que o Regimento Comum deveria prever êsses casos, evi-
tando a repetição de apresentação de projetos idênticos aos que não 
terminaram ainda o ciclo de sua tramitação em nosso sistema bi-
cameral. 

O vínculo de interêsses entre o capital e o trabalho é objetiva-
do pela participação. Seria de desejar que tal participação se ope-
rasse espontâneamente como convenção livremente adotada entre 
as partes, como em vários países já se fêz. As conJSeqüências eco-
nômicas do instituto da participação, tanto na vida das emprêsas, 
quanto nas relações entre empregadores e empregados, demons-
tram a importância do projeto e justüicam a prudência com que o 
Congresso tem recebido as solicitações no sentido de dar solução ao 
assunto. 
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Na atual conjuntura econômica do Brasil, deve ser incentivada 
a livre emprêsa, e estimulada a iniciativa privada. O Estado tem 
avançado muito. E se fôsse contido em sua expansão apenas ao 
campo econômico, a sociedade iria, aos poucos, readaptando-se às 
novas normas, e o País continuaria dentro de seus padrões tradi-
cionais. Mas do setor econômico o Estado passa a todos os setores, 
asfixiando a sociedade. 

Ponto notável de equilíbrio conseguiu atingir a Suécia, com o 
partido socialista no poder, há mais de duas décadas. Os 90% da 
produção do país são originários da indústria particular. O Esta-
do incentiva a iniciativa particular. A Suécia chegou à perfeição 
de conciliar o Estado socialista e a sociedade capitalista. O Estado 
é socialista com tôda a sua versão de paternalismo, de assistência 
social total, de aposentadoria a todos, de medicina socializada; mas 
a sociedade é capitalista, com a livre iniciativa das empiêsas, que 
quanto mais prósperas forem e maiores lucros auferirem, maiores 
impostos poderão pagar, possibilitando ao Estado os recursos ne-
cesários à realização do seu programa social. 

O dever do legislador brasileiro ao regulamentar o instituto da 
participação, de forma direta, como o estabelece a Constituição, se-
rá de (mantendo fidelidade ao espírito que o inspirou, justiça so-
cial e humanização da atividade econômica) não prejudicar a vida 
das emprêsas, tirando-lhes estímulo e sacrificando-lhes a estabili-
dade e o futuro. 

O nobre Deputado Daniel Faraco, em seu parecer sôbre o Pro-
jeto n.º 1 039-48, esclarece muito bem sôbre os dois conceitos dis-
tintos de participação que a opinião brasileira está adotando. 

Diz êle: "Pode-se ver nessa participação apenas um meio de au-
mentar a remuneração dos empregados. A participação aí pràti-
camente se confunde com um aumento de paga e nada mais repre-
senta do que um sôbre-salário, no gênero dos abonos de Natal." 

"Pode-se encarar o nôvo instituto constitucional como uma 
modificação na estrutura do contrato de trabalho, pelo qual, ultra-
passando a forma de locação de serviços que êsse contrato hoje 
reveste, se chega à forma societária que é reclamada, nas atuais 
condições do mundo, pela própria natureza do homem e da eco-
nomia." 

Não resta dúvida que é o segundo conceito aquêle que se ins-
creveu na Constituição e que ao legislador cabe regulamentar 
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com todos os cuidados exigidos pela complexidade do assunto, 
sobretudo, levando-se em consideração a fase de inflação que 
atingimos, quando a sua intensidade tudo ameaça e tudo desm.o-
raliza, de certas percentagens para remuneração tanto do capital 
quanto da participação dos empregados. 

Parecer 

O Projeto n.0 1 929-56 tem sôbre os anteriores, a nosso ver, a sua 
elasticidade. Só no que é imprescindível refere-se a percentagens 
determinadas. Abandona o critério dos projetos anteriormente 
apresentados, que desciam a minúcias, talvez aplicáveis ou proce-
dentes na época de sua apresentação, mas, já hoje, sem nenhum 
sentido. Os projetos anteriores estabeleciam normas tão rígidas que 
faziam antever o desastre de sua aplicação. 

Quando a desvalorização da moeda torna obrigatória a atua-
lização dos ativos, para que os lucros declarados apareçam, na 
verdade, com.o função justa do capital, e reflitam com veracidade 
a sua remuneração, a Lei da participação deve possuir elasticidade 
bastante para que a reavaliação de ativos não crie maiores emba-
raços à sua execução. 

O projeto estabelece o plano de participação, cujo quantum 
não será inferior a 30 % do lucro; a criação de um Conselho de 
Representantes dos Empregados, destinado ao estudo e fiscalização 
do plano e das condições de trabalho, o critério da participação 
individual, proporcional ao salário, tempo de serviço, assiduidade 
e merecimento; período de carência. O plano de participação 
deverá estipular a época de pagamento, podendo ser o mesmo 
parcelado. 

A peculiaridade da emprêsa será considerada no plano de 
participação. Estabelece a maneira da composição de uma Comis-
são de Representantes. O projeto define as emprêsas e os 
empregados, bem como os lucros. 

Estamos em desacôrdo com o art. 10, que estabelece que "Os 
empregadores e diretores de emprêsa, que exercerem, na mesma, 
atividade habitual, não poderão ter sua cota de participação nos 
lucros superior a cinco vêzes a cota média dos empregados". 
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Somos pela supressão dêsse artigo, pois há, hoje, diretores 
técnicos e assessôres que são também remunerados através de 
participação. A permissão de cinco vêzes apenas a da cota média, 
será muito pequena para a responsabilidade de certas funções. 

Um ponto julgo fundamental que se examine na Comissão 
de Economia: - o Conselho de Representantes de Empregados 
que estudaria e fiscalizaria o plano de participação e condições 
de trabalho. Dentro do sentido humano da economia, é necessário 
amparar e estimular a produção. Só assim haverá bem-estar social. 
Pela nossa deseducação, seria necessário evitar que o Conselho de 
Representantes de Empregados viesse perturbar as relações entre 
empregadores e empregados, desorganizando a produção. 

Não se trata de Conselho de Emprêsa que venha a controlar 
a sua gestão financeira, cuja atuação em vários países europeus, 
como a França, serviu para, acirrando a luta de classes, desam-
parar a produção. 

O projeto estabelece duas alternativas na apresentação do 
plano de participação: iniciativa do empregado ou dos emprega-
dores. O § 1.º do art. 4.0 estabelece que tanto o plano apresentado 
pelo empregado como o proposto pelos empregadores será exami-
nado por uma Comissão de Representantes, eleita pelos trabalhado-
res. Não me parecem necessários os§§ 2.º e 3.º; o 2.º estabelece que 
o plano proposto pelo empregador, com parecer da Comissão de Re-
presentantes, será submetido à votação dos trabalhadores; o 3.º es-
tatui que o plano elaborado pela Comissão dos Representantes será 
submetido, também, à decisão dos empregados, na forma anterior. 
Somos pela supressão dos dois parágrafos, que viriam apenas tu-
multuar as decisões, uma vez que a aprovação pela Comissão de 
Representantes, eleita pelos trabalhadores, implica na aprovação 
dêstes. 

O projeto, que não fixa critérios inflexíveis, estabelece, entre-
tanto, em seu art. 2.0, letra b, que a participação não será inferior 
a 30 % do lucro. 

Já sob êste aspecto, as Comissões da Câmara estudaram bas-
tante a matéria e chegaram a conclusões exatas: O nobre 
Deputado Daniel Faraco esclarece bem em seu parecer de 1951 
que percentagem fixa na participação poderá conduzir, conforme 
o gênero de atividade das emprêsas, a odiosas discriminações. 
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Pode haver emprêsas de capital idêntico e números díspares de 
trabalhadores. Propõe o Dep. Faraco: 

"Somente uma fórmula em que a percentagem de 
lucro a distribuir varie de acôrdo com o maior ou menor 
vulto do concurso prestado pelo capital e pelo trabalho, 
na vida da emprêsa, permitirá superar êsse obstáculo à 
boa regulamen!tação do dispositivo constitucional." 

Essa percentagem estabelecida em seu projeto de 1947 
consubstanciou-se no Projeto n.o 1039-48, da Comissão de Legis-
lação Social. Adotamo-lo, sendo necessário então estatuir o 
conceito de capital. 

Calcado, assim, no Projeto n.º 1 929-56, do Deputado Queiroz 
Filho, apresentamos o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

PROJETO N.º 1 929, DE 1956 

Regula a participação dos trabalhadores nos lucros das emprêsas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Dos Planos de Participação 

Art. 1.º O preceito constitucional da participação dos em-
pregados nos lucros das emprêsas será efetivado, dentro do prazo 
máximo de um ano, a contar da publicação da presente Lei, medi-
ante a adoção de planos de participação ajustados entre o empre-
gador e seus empregados, sob a forma que melhor atenda aos in-
terêsses recíprocos e às peculiaridades da emprêsa, desde que se-
jam respeitadas as exigências mínimas desta lei. 

Art. 2.º Do plano de participação constará obrigatoria-
mente; 

a) o quantum de participação que, parcela do lucro líquido, 
não será inferior a uma fração cujo numerador será o total dos 
salários pagos durante o ano e a êle referentes e cujo denomi-
nador será êsse total acrescido de capital definido no art. 10; 

b) os critérios de distribuição individual, que poderão ser 
proporcionais ao salário, ao tempo de serviço, à assiduidade e ao 
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merecimento; dêstes critérios pelo menos dois deverão ser consi-
derados em cada plano; somente a distribuição sob o critério de 
merecimento poderá ser deixada à discriminação do empregador, 
mas, nessa hipótese, a parcela assim distribuída não ultrapassará 
um têrço da participação; 

e) o período de carência, representado pelo tempo de ser-
viço, após o qual o empregado gozará do direito à participação; 
êsse período não ultrapassará o tempo de um. ano; 

d) a época de pagamento ou das prestações da participação, 
desde que conste do plano o pagamento parcelado; 

e) o prazo de vigência e as condições de renovação do plano. 
Art. 3.º Constarão, ainda, do plano de participação, dispo-

sições ajustadas entre as partes, que o tornem adequadas às 
peculiaridades da emprêsa. 

Art. 4.o O plano poderá ser proposto pelo empregador aos 
empregados ou vice-versa. 

Parágrafo único. Para exame do plano de iniciativa do 
empregador ou para a elaboração de projeto de plano a ser pro-
posto pelos empregados, êstes elegerão, por votação secreta e 
geral, uma Com.issão de Representantes integrada por cinco 
membros, no mínimo, e vinte e cinco, no máximo, na proporção 
de um representante para cada cinqüenta empregados. 

Art. 5.º Assinado pelo empregador e pelos membros da 
Comissão de Representantes o plano aprovado será levado a 
registro no órgão local da Justiça do Trabalho. 

Parágrafo único. O plano de participação entrará em vigor 
a partir da data de sua assinatura, salvo disposição expressa em 
contrário. 

Art. 6.º No caso de não chegarem a acôrdo sôbre o plano 
de participação, as partes recorrerão à Justiça do Trabalho. Esta, 
esgotada a possibilidade de conciliação, aplicará um plano jã 
adotado em emprêsa semelhante. 

Das Emprêsas 

Art. 7.0 Emprêsa, para os efeitos desta lei, é tôda pessoa, 
física ou jurídica, de direito privado ou público, que, exercendo 
atividade econômica com fim lucràtivo, assalaria e dirige a pres-
tação pessoal de serviços. 
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Art. 8.º Provada a fragmentação de uma emprêsa com o 
fito de burlar a aplicação do preceito da participação dos empre-
gados nos lucros, a Justiça do Trabalho considerará inexistente 
tal fragmentação para os efeitos desta lei. 

Dos Empregados 

Art. 9.º Empregado, para os efeitos desta lei, é a pessoa 
física que presta serviços de natureza econômica e não eventual 
à emprêsa, sob dependência desta e mediante qualquer forma de 
remuneração. 

Do Capital 

Art. 10. Capital da Emprêsa, para os efeitos desta lei, é a 
soma das seguintes parcelas: 

I - capital realizado; 
II - reservas e provisões, excluídas as destinadas expressa-

mente a atender depreciações e outras eventuais reduções do 
ativo; 

III - até o limite de quantia igual à soma das parcelas I e II, 
70% (setenta por cento) das importâncias que os titulares das 
firmas individuais ou os sócios solidários tenham mantido em 
poder das respectivas emprêsas, durante pelo menos dois anos, 
deduzidos os respectivos juros. 

Dos Lucros 

Art. 11. Lucros, para os efeitos desta lei, são os tributáveis 
pela legislação do impôsto de renda, deduzidos: 

I - o montante do impôsto de renda, excluídas as multas; 
II - os juros de 12% (doze por cento) sôbre o capital da 

emprêsa para remuneração dêste; 
III - as quantias correspondentes ao aumento de valor do 

ativo resultante de vendas ou reavaliações efetuadas no respectivo 
exercício, tanto dos imóveis utilizados pela emprêsa para aloja-
mento de seus serviços e instalações, quanto da maquinaria 
utilizada pela emprêsa para a produção de bens do seu ramo de 
negócio; 
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IV - a importância necessária à amortização de prejuízos 
verificados nos três últimos exercícios, até o máximo de 30 % 
(trinta por cento) dos lucros a que se refere êste artigo. 

Art. 12. O balanço da emprêsa será encerrado anualmente 
para apuração do lucro e aplicação desta lei. 

Parágrafo . único. Quando a duração da atividade da em-
prêsa fôr inferior a um ano, ou exercer atividade periódica ou 
descontínua, far-se-á apuração do lucro por ocasião do encerra-
mento da atividade, ou após a conclusão de suas operações 
periódicas ou descontínuas. 

Art. 13. Os balanços serão afixados, juntamente com a 
demonstração de lucros e perdas, em local interno da emprêsa de 
fácil e livre acesso aos empregados. 

Disposições Gerais 

Art. 14. Os dissídios provenientes da aplicação desta lei 
serão submetidos à Justiça do Trabalho. 

Art. 15. Quando o litígio originar-se de dúvidas sôbre a 
exatidão do balanço ou declaração inexata de lucros, deverá a 
reclamação ser firmada pela Comissão de Representantes ou por 
1/5 dos empregados, no mínimo. 

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 

É o nosso parecer. 

Sala Carlos Peixoto Filho, 2 de fevereiro de 1960. - Munhoz 
da Rocha, Relator. 





PROJETO 

N.0 14 - 1959 * 

(Do Sr. Paulo de Tarso) 

* Anexado ao 1929/56. 





PROJETO 

N.º 14 - 1959 

Dispõe sôbre a política de incentivos à adoção, pelas emprêsas, do regime 
de distribuição de lucros aos trabalhadores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º Para efeito de apuração do lucro real a que se 
refere o art. 37 do Regulamento do Impôsto de Renda (Decreto 
n.º 40 702, de 31 de dezembro de 1956) considera-se dedução a 
importância total distribuída, direta ou indiretamente, aos traba-
lhadores, a título de participação nos lucros da emprêsa. 

Art. 2.0 O Banco do Brasil S. A., o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico, a Caixa Econômica Federal e demais 
estabelecimentos oficiais de crédito, em suas operações, darão 
prioridade, em igualdade de condições, às emprêsas que, em 
obediência ao disposto no art. 157, IV, da Constituição Federal, 
estejam executando um plano de participação dos trabalhadores 
nos seus lucros, na forma prevista nesta lei. 

§ 1.º O mesmo critério de prioridade será aplicado no julga-
mento de concorrências públicas e na aprovação de contratos, 
de qualquer espécie, realizados com entidades públicas e autár-
quicas federais, assim como sociedades de economia mista, cujas 
ações, em maioria, sejam de propriedade da União. 

§ 2.0 Em caso de igualdade de condições entre duas ou mais 
emprêsas que adotem regime de distribuição de lucros, dar-se-á 
preferência: 

I - àquelas cujo plano fôr de participação direta; 
II - quando a igualdade se verificar entre emprêsas que 

adotam a forma de participação direta, àquela que distribuir 
maior percentagem de lucros. 
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Art. 3.0 Os planos de participação nos lucros, a que se 
refere o art. 1.0 , serão estabelecidos, facultativamente, mediante 
acôrdo entre empregador e respectivos empregados, com assistên-
cia do Departamento Nacional do Trabalho, observadas as 
condições seguintes: 

a) forma: direta ou indireta, conforme o que fôr convencio-
nado entre empregados e empregadores; 

b) percentagem: quinze por cento, no mínimo. para a direta 
e trinta e cinco por cento para a indireta. 

e) critérios: proporcionalidade ao salário, tempo de serviço, 
assiduidade e merecimento, aplicados na totalidade ou com a 
observância de dois, no mínimo, à escolha dos empregados; 

d) prazo de vigência: mínimo de dois anos, previstos o 
modo e as condições para prorrogação ou reforma; 

e) tempo mínimo de serviço necessário à aquisição do 
direito à participação: máximo de um ano. 

Parágrafo único. A forma de participação indireta consis-
tirá na concessão de benefícios assistenciais aos empregados e 
suas familias. 

Art. 4.º O plano de participação nos lucros, depois de apro-
vado e assinado pelo empregador, representantes dos empregados 
e do Departamento Nacional do Trabalho, será neste órgão arqui-
vado, o qual, para os fins de prova junto às entidades referidas no 
art. 1.º, fornecerá gratuitamente certidão aos interessados. 

Art. 5.º Para fins desta lei, o conceito de "lucro'', quando 
não fôr acordado pelas partes, será aquêle constante do balanço 
contábil da emprêsa. 

Art. 6.º Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 17 de março de 1959. - Paulo de Tarso. 

Justificação 

o problema da execução do preceito constitucional que asse-
gura a participação dos trabalhadores nos lucros das emprêsas 
vem, por mais de um decênio e especialmente nos últimos anos, 
preocupando o legislador, e, não obstante as inúmeras proposições 
sugeridas, ainda não foi possível equacioná-lo de maneira hábil a 
oferecer-lhe a solução por muitos reclamada e por todos esperada. 
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Muitos já se desiludiram e passaram a ver no dispositivo da 
Carta Magna apenas uma eterna esperança, sem maiores possi-
bilidades de realização prática. 

Ante as dificuldades que, até aqui, têm impedido a tramita-
ção das chamadas soluções compulsórias, esquematizadas na 
forma do disposto no art. 157, inciso IV, da Constituição, julgamos 
que já é tempo de se tentar uma alternativa, mediante a adoção 
de uma política de incentivos à participação nos lucros. 

Assim, visa o presente projeto estabelecer uma fase pioneira, 
após a qual poderíamos, dentro de uma escala progressiva de 
aperfeiçoamentos, atingir a fórmula mais avançada, de participa-
ção obrigatória e direta. A característica essencial da proposição 
ora apresentada à consideração da Câmara é a de apresentar um 
inicio de solução, simples, para um problema complexo. 

Já que parece muito difícil "impor", o melhor será "propor", 
oferecendo vantagens aos que aceitarem. 

O incentivo constante do art. 1.º tem real alcance prático -
garante-se o direito de dedução, para efeito de apuração do lucro 
real, das importâncias distribuídas aos trabalhadores. 

É sabido que a lei do impôsto de renda estatui o regime 
de tributação das somas pagas a título de gratificação aos 
empregados, desde que excedentes a limites verdadeiramente 
insignificantes. 

Não há dúvida de que êsse sistema fiscal constitui notável 
desestimulo à política de participação nos lucros; por isto mesmo, 
cumpre invertê-lo em tôda a linha, para o fim de torná-lo hábil 
ao objetivo político-social que motivou a apresentação do presente 
projeto. 

O art. 2.0 da proposição define a política de incentivos, 
procurando abarcar todos os tipos e espécies de relações entre 
poder público e emprêsas que, para estas, representem ou possam 
representar vantagens ou benefícios. 

No art. 3.0 esquematizamos, em suas linhas mestras, sem 
preocupação de minúcias, a fórmula de participação facultativa, 
adotando, como princípio geral, o mesmo critério perfilhado pelo 
Projeto n.º 1929, do Presidente nacional do P.D.C., ex-deputado 
Queiroz Filho. 
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A flexibilidade do sistema resulta, exatamente, da técnica de 
estruturação dêsses requisitos, de modo a deixar a máxima liber-
dade para assentamento das bases do acôrdo. 

Finalmente, convém lembrar que a participação nos lucros é 
o meio mais eficaz de se integrar nossos trabalhadores no esfôrço 
pelo desenvolvimento econômico da Nação. A criação de novas 
riquezas, propiciada pela política oficial de investimentos, não 
trará benefícios apenas aos detentores de capitais, mas a todos os 
elementos humanos da emprêsa. 

Legislação citada 

- Constituição Federal 

Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social 
obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem a 
melhoria da condição dos trabalhadores: 

IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos 
lucros da emprêsa, nos têrmos e pela forma que a lei determinar. 

- Decreto n.0 40 702, de 31 de dezembro de 1956 
Art. 37. Constitui lucro real a diferença entre o lucro bruto 

e as seguintes deduções: (Decreto-lei n.º 5 844.) 

Sala das Sessões, em 17 de março de 1959. - Paulo de Tarso. 



PROJETO 

N.0 168 - 1963 * 

(Do Sr. Leopoldo Peres) 

• Anexacto ao 1929/56. 





PROJETO N.º 168 - 1963 

Regulamenta o art. 157, item IV, da Constituição Federal, concede aos tra-
balhadores participação efetiva nos lucros das emprêsas, promove a 
democratização do capital, objetivando maior distribuição da riqueza. 

O Congresso Nacional decreta: 

.Alrt. 1.º Fica assegurada a participação dos trabalhadores 
nos lucros das emprêsas de modo a garantir uma justa remunera-
ção do trabalho. 

Art. 2.0 Nas emprêsas em que o movimento bruto haja sido 
igual ou superior a 1 000 (mil) vêzes o maior salário-mínimo vi-
gente no País, a distribuição de lucros aos trabalhadores far-se-á 
na forma abaixo discriminada: 

I - A participação dos trabalhadores terá, sôbre o lucro líqui-
do, a mesma proporção que êste houver alcançado em relação ao ca-
pital, até o máximo de 50% (cinqüenta por cento); 

II - 1/3 (um têrço) dos lucros destinados aos trabalhadores 
será distribuído. tendo em vista o mérito, a critério da emprêsa. 

Parágrafo único. O lucro excedente a 100% (cem por cento) 
é considerado lucro extraordinário e será dividido igualmente entre 
a emprêsa e os trabalhadores. 

Art. 3.0 A participação dos trabalhadores nos lucros tradu-
zir-se-á, segundo a natureza da emprêsa, em títulos ou cotas-partes 
de capital inalienáveis. 

§ 1.0 Os títulos ou cotas de que trata o presente artigo são 
equiparados •às pàrtes beneficiárias, nas sociedades anônimas, e às 
obrigações, nas firmas limitadas ou individuais. 

§ 2.0 Os rendimentos dos títulos e cotas de capital perten-
centes aos trabalhadores serão pagos, em dinheiro, ao têrmo de ca-
da balanço. 

§ 3.º Morrendo o trabalhador, os rendimentos serão pagos 
aos beneficiários da sua pensão previdenciária. 
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§ 4.0 A emprêsa poderá reter os rendimentos de títulos ou 
cotas de capital pertencentes ao trabalhador despedido por furto, 
até ressarcir-se dos prejuízos. 

Art. 4.0 O trabalhador despedido com justa causa não terá 
direito a participar dos lucros do ano em que ocorrer a dispensa. 

Art. 5.º Nas emprêsas em que o movimento bruto haja sido 
inferior a 1 000 (mil) vêzes o maior salário-mínimo vigente no País 
a participação dos trabalhadores será de 12% (doze por cento) sô-
bre o lucro líquido auferido. 

Parágrafo único. Essa participação se traduzirá em dinheiro 
e será distribuída tendo em vista o mérito, a critério da emprêsa. 

Art. 6.º Dentro de 120 (cento e vinte) dias a contar da sua 
publicação, o Poder Executivo baixará decreto regulamentando a 
execução desta lei. 

Art. 7.º Esta lei entrará em vigor a partir da sua regula-
mentação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 16 de abril de 1963. - Leopoldo Peres. -
Aluízio Bezerra. - Vieira de Melo. - Ruy Lino. - Armando Lei-
te. - Valério Magalhães. - Geraldo Mesquita. - José Esteves. 
- Celestino Filho. - Gil Veloso. - Odorico Santana. 

Justificação 

Senhor Presidente, Senhores Deputados: 

O projeto de lei que estamos oferecendo a esta Casa e que se-
rá, em sua forma e em seus objetivos, acrisolado pelas Comissões 
Técnicas e pelas contribuições de inúmeros especialistas com assen-
to no Congresso Nacional, poderia chamar-se Lei de Redenção do 
Trabalho, pelo profundo alcance de caráter social que a sua publi-
cação provocará na sociedade brasileira. 

Na prática, Senhor Presidente, a Lei de Redenção do Trabalho 
virá modificar essencialmente os conceitos clássicos de empregado 
e empregador, promovendo - essa a intenção - o advento de uma 
sociedade em que o labor de todos não resulte, em última análise, 
em benefício de uns poucos - sem que, para tanto, se necessite sa-
crificar a Liberdade e os Direitos Individuais, ou imolar os valores 
espirituais que informaram a Civilização Brasileira. 
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É possível, ou antes, é provável que o Congresso Nacional em 
sua sabedoria encontre fórmula mais perfeita que a sugerida pelo 
nosso projeto. Mas, o que nos parece realmente importante nesta 
proposição, o que a caracteriza como revolucionária - na melhor 
acepção - é que a participação dos trabalhadores nos lucros far-
-se-á da sua participação no capital das emprêsas. 

Mas, perguntar-se-á, qual o critério para fixar o quantum des-
sa participação em cada caso? A nós nos pareceu justíssimo que a 
percentagem da participação estivesse para o lucro, na proporção 
dêste para o capital. Teríamos, então, para exemplificar, uma em-
prêsa em que o capital seja 100 e o lucro, em determinado ano, 40. 

Nessa hipótese a participação dos trabalhadores seria de 40%, 
calculada a percentagem sôbre o lucro que, por seu turno, havia sido 
de 40 % sôbre o capital. Dêsse modo, tendo em vista que o elemen-
to de produção e o principal fator de produtividade é trabalho, ter-
-se-ia um aumento sempre maior de benefício para os trabalhado-
res à medida que, por fôrça mesmo da sua eficiência, crescessem os 
lucros da emprêsa, sem evitar uma razoável retribuição do capital. 

Acresce, ainda, que a propriedade de títulos ou cotas de capital 
viria dar ao trabalhador aposentado condições de tranqüilidade e 
bem-estar material, que os proventos de aposentadoria dos Institu-
tos de Previdência estão longe de proporcionar-lhe. 

Igual resultado seria obtido em relação às viúvas e órfãos de 
trabalhadores, pensionistas da previdência social. 

Estamos convencidos de que, transformado em lei êste proje-
to, após os aperfeiçoamentos que hão de se lhe introduzir, com tô-
da a probabilidade, o emprêgo público deixará de exercer o fascínio 
atual e, com o passar dos anos, o melhor das energias nacionais se-
rá carreado para as indústrias, dando maior impulso ao esfôrço pelo 
desenvolvimento econômico. 

1!:stes, Senhor Presidente, os objetivos da proposição que esta-
mos oferecendo à Câmara dos Deputados. 





PROJETO 

N.0 531 - 1963 *  

(Do Sr. Juarez Távora)  

• Anexado ao 1929/56. 





PROJETO N.º 531 - 1963 

Regula a participação do trabalhador nos lucros da emprêsa, dando a esta 
uma nova estrutura. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l.º O trabalhador terá participação obrigatória e dire-
ta nos lucros da emprêsa em que trabalha, nos têrmos e pela forma 
estabelecidos nesta lei . 

Art. 2.º Os lucros da emprêsa econômica constituem bem 
comum do capital e do trabalho, uma vez que se lhes atribuam re-
munerações primárias e garantias próprias de permanência equi-
tativas, e se lhes dê co-responsabilidade na cobertura dos riscos a 
que aquela está sujeita. 

Art. 3.º A equiparação equitativa de remunerações primá-
rias e garantias próprias de permanência do capital e do trabalho 
se estabelece através de: 

a) o pagamento de juros ao capital, em correlação com are-
muneração primária paga ao trabalho, sob a forma de salários; 

b) a dedução da cota de depreciação e renovação do acervo, 
em condições de garantir a permanência produtiva do capital nêle 
investido, em correlação com as cotas de assistência e previdência 
sociais garantidoras de higidez e da seguridade de trabalho; 

e) dedução de uma cota de amortização do capital social, 
quando isso haja sido legal e estatutàriamente estabelecido. 

Art. 4.º A co-responsabilidade do capital e do trabalho na 
garantia de estabilidade da emprêsa se estabelece mediante dedu-
ção do lucro bruto, considerado bem comum dêles, de cotas para a 
constituição de provisões contra os riscos a que a mesma emprêsa 
esteja sujeita. 

Art. 5.º O lucro líquido restante após a dedução dessas pro-
visões e o pagamento do impôsto de renda devido ao fisco, será re-
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partido entre o capital e o trabalho, na proporção em que cada um 
dêles contribui para a produtividade da emprêsa. 

Art. 6.º Para atender, com propriedade, a essas exigências 
de eqüidade, a emprêsa - quaisquer que sejam suas características, 
natureza ou categoria - é reestruturada em função dos seus três 
fatôres essenciais - capital, trabalho, e direção - com personali-
dade jurídica própria e estrutura de feição comunitária, de forma a 
ligá-los solidàriamente nos deveres da produção e na participação 
de seus resultados. 

§ 1.o Considera-se capital na emprêsa qualquer espécie de 
bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, suscetíveis de 
avaliação em dinheiro, que constituam o seu acervo. 

§ 2.º Considera-se trabalho na emprêsa tôda a atividade hu-
mana, intelectual ou física, nela efetivamente exercida na presta-
ção de serviços. 

§ 3.º Considera-se direção na emprêsa aquela parte do tra-
balho responsável pela orientação, administração e desenvolvimento 
das operações empresariais. É elemento de coordenação entre o ca-..; 
pital e o trabalho. 

Art. 7.º Todos os elementos de trabalho, sejam diretores ou 
assessôres, auxiliares ou executores, serão remunerados mediante o 
pagamento de salários ou ordenados fixados em função das respon-
sabilidades funcionais respectivas. 

§ 1.º O ordenado máximo atribuível a presidente ou diretor 
da emprêsa não excederá de 20 (vinte) vêzes o salário mínimo pa-
go aos mais modestos de seus elementos de trabalho. 

§ 2.º É proibida a prática de conceder gratificações ou reti-
radas periódicas aos diretores como remuneração de trabalho, exce-
to aquelas previstas nos respectivos estatutos sociais, no fim de cada 
exercício. 

Art. 8.º Capital, trabalho e direção devem ligar-se solidària-
mente na emprêsa, participando, com eqüidade, de suas responsa-
bilidades e de seus resultados. 

§ 1.º São responsabilidades dos detentores do capital: 
a) eleger homens dignos e capazes para direção da emprêsa; 
b) apoiar as justas propostas da direção ou do trabalho vi-

sando ao aperfeiçoamento da emprêsa. 
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§ 2.o São responsabilidades do trabalho: 
a) o aperfeiçoamento constante de sua habilidade profissio-

nal; 
b) a constante diligência no esfôrço funcional para o aumen-

to da produtividade do trabalho; 
e) o fiel cumprimento das decisões da direção na execução 

de suas funções na emprêsa; 
d) a colaboração leal e ativa, na medida da própria experiên-

cia, para o bom funcionamento e o progresso da emprêsa. 
§ 3.º São responsabilidades da direção: 
a) a coordenação correta e harmônica dos fatôres de produ-

ção no sentido de melhor atingir os objetivos da emprêsa; 
b) a justa redistribuição da renda da emprêsa; 
e) o estabelecimento e manutenção de relações com os demais 

elementos de trabalho, caracterizadas pela estima, pela compreen-
são, pelo respeito recíprocos. 

§ 4.º São responsabilidades comuns e solidárias do capital, 
do trabalho e da direção: 

a) a diligência constante no bem servir à comunidade; 
b) a realização do bem comum e da justiça social; 
e) a salvaguarda da autoridade, da eficiência e da unidade de 

direção; 
d) a boa compreensão recíproca em suas relações, visando ao 

esfôrço harmônico do conjunto; 
e) o amor e a dedicação à obra comum. 
§ 5.o São direitos dos detentores do capital: 
a) o recebimento de juros, como remuneração primana do 

seu capital, independentemente da distribuição dos lucros da em-
prêsa; 

b) a renovação do acervo, como garantia da permanência pro-
dutiva do capital nêle investido; 

e) a garantia de amortização do capital social, nos casos em 
que ela fôr legal ou contratualmente obrigatória, sem prejuízo do 
recebimento de juros cabíveis à parte não amortizada; 

d) a participação nos lucros da emprêsa, como remuneração 
secundária do capital; 

e) a fiscalização da gestão das operações da emprêsa. 
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§ 6.º São direitos do trabalho na emprêsa: 
a) o recebimento de salários, como remuneração primária em 

proporção com suas responsabilidades funcionais e em têrmos de 
rigorosa justiça comutativa ou contratual; 

b) a participação nos lucros da emprêsa, como remuneração 
secundária, em têrmos de justiça distributiva; 

e) a fiscalização das operações da emprêsa em tudo que in-
teressar à apuração dos lucros de que é co-proprietário e à arreca-
dação e gestão dos fundos de garantia próprios e de estabilidade da 
emprêsa; 

d) os benefícios garantidos pela legislação trabalhista e pre-
vidência social, em têrmos de justiça social; 

e) receber indenização, em caso de demissão, de acôrdo com 
a legislação em vigor - excluídos, no cálculo de tal indenização, 
os proventos recebidos a título de remuneração secundária. 

§ 7.0 São direitos da direção da emprêsa: 
a) o recebimento de salários como remuneração primária, em 

proporção com as suas responsabilidades funcionais e em têrmos 
de rigorosa justiça comutativa ou contratual; 

b) a participação nos lucros da emprêsa, nos mesmos têrmos 
do trabalho, como remuneração secundária, em têrmos de justiça 
distributiva; 

e) os benefícios garantidos pela legislação trabalhista e pre-
vidência social, no que lhe fôr aplicado, como elementos do traba-
lho, dentro dos preceitos da justiça social. 

§ 8.0 São direitos conjuntos do capital, do trabalho e da di-
reção na emprêsa: 

a) o reajustamento periódico das remunerações primárias, de 
modo a compensar as alterações do valor da moeda; 

b) a preferência para a aquisição de ações da mesma nature-
za daquelas de que forem possuidores e nas respectivas proporções; 

e) a participação no acervo social, em caso de liquidação da 
sociedade, na proporção do número de ações ordinárias e do tra-
balho de que forem respectivamente possuidores. 

Ar.t. 9.° Considera-se lucro bruto ou industrial, ou lucro co-
mercial de um exercício social o resultado econômico das atividades 
mercantis da emprêsa, durante o ano social. 
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Art. 10. Considera-se lucro líquido ou real, ou lucro fiscal 
de um exercício social a diferença obtida entre o lucro bruto acres-
cido das receitas diversas (juros e rendas diversas), e as seguintes 
deduções: 

a) juros máximos de 10 % ao ano sôbre o capital social anual-
mente reajustado segundo a aplicação dos coeficientes estabeleci-
dos oficialmente para compensar as desvalorizações da moeda; 

b) as deduções legais previstas no regulamento para a co-
brança e fiscalização do impôsto de renda, nomeadamente as se-
guintes, ligadas à constituição de fundos de garantia do capital e 
do trabalho e de provisões contra riscos da emprêsa: 

I - fundo de depreciação e renovação de acervo; 
II - fundo de amortização de capital social, quando legal ou 

contratualmente previsto; 
III - cotas para amortizações de empréstimos e financiamen-

tos não incorporáveis ao capital social da emprêsa; 
IV - cotas de assistência social, inclusive a destinada ao pa-

gamento de abono-família; 
V - cotas de previdência social; 
VI - provisões contra riscos da emprêsa. 
Art. 11. O fundo de depreciação e renovação do acervo, en-

quanto não aplicado ou imobilizado na substituição ou reparação 
de móveis, semoventes, ou imóveis do acervo, destruídos, obsoletos 
ou desgastados, poderá ser utilizado como capital de movimento na 
própria emprêsa; mas não terá direito a qualquer remuneração. 

Art. 12. O fundo de amortização do capital poderá destinar-
-se, conforme fôr previsto legal ou contratualmente: 

a) a amortizar o capital social da emprêsa concessionária de 
serviço público ou de utilidade pública, cujo acervo deva reverter 
gratuitamente, no fim do contrato de concessão, ao poder conce-
dente; 

b) amortizar empréstimos ou financiamentos contratados pa-
ra a criação ou ampliação da emprêsa. 

§ l.º No caso da alínea a, o fundo é pôsto à disposição dos 
detentores do capital a amortizar, na medida em que fôr sendo 
constituído, podendo ser gerido pela direção da emprêsa, em conta 
separada, sem direito a qualquer remuneração primária ou secun-
dária na mesma emprêsa de que se desintegrou. 
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§ 2.0 No caso do parágrafo anterior, subtrair-se"'ão do capi-
tal a remunerar as parcelas deduzidas como amortização. 

§ 3.º No caso da alínea b, o fundo constituído garantirá o 
pagamento de amortizações do empréstimo ou financiamento, nas 
épocas ajustadas em contrato, não podendo figurar como parte do 
capital social. 

§ 4.º As parcelas de empréstimo ou financiamento amorti-
zadas só se incorporarão ao capital social da emprêsa se retiradas do 
lucro líquido através do fundo de ampliação da mesma, e se distri-
buirão entre o capital, o trabalho e a direção segundo as regras es-
tabelecidas nesta lei. 

§ 5.0 Se, no caso do parágrafo anterior, as amortizações se 
deduzirem do lucro firuto, as parcelas amortizadas constituirão 
simples propriedade ideal dos elementos integrantes da emprêsa, 
perdendo o direito a qualquer remuneração, ou a indenização em 
caso de desapropriação, nem figurarão, em caso de falência da em-
prêsa, na apuração do índice de liquidez. 

Art. 13. O fundo de assistência social, aí incluída a cota des-
tinada ao pagamento de abono-família, poderá ser administrado, em 
parte pelo menos, pela própria emprêsa, mediante convênio por ela 
assinado com o Instituto de Assistência e Previdência competente. 

Art. 14. As provisões contra riscos serão deduzidas, em cada 
exercício, com base na média dos riscos cobertos no triênio anterior, 
devendo sua parte não aplicada reverter, no fim do exercício, como 
receita eventual. 

Art. 15. A participação no lucro das sociedades anônimas se-
rá feita com base no lucro fiscal ou real, definido no art. 10, ou já 
nos resultados apresentados no balanço geral e demonstração de 
lucros e perdas correspondentes ao exercício e aprovados pela as-
sembléia geral de acionistas. 

Art. 16. A participação global do trabalho, nêle incluídos os 
elementos da direção, nos lucros da emprêsa, será proporcional à 
contribuição de ambos para a produção da emprêsa, durante o ano 
social, e se determina, percentualmente, pela relação entre as des-
pesas gerais com o pessoal e as despesas diretas do custeio da pro-
dução durante o ano correspondente, de acôrdo com a fórmula 
constante do anexo I. 
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§ 1.º Incluem-se para cômputo das despesas gerais com o 
trabalho as seguintes parcelas: 

a) as remunerações primárias pagas, durante o ano, ao tra-
balho, aí incluídos os elementos da direção; 

b) as cotas de assistência, inclusive abono-família, e de pre-
vidência social a cargo da emprêsa; 

e) as comissões e percentagens, tarefas ou empreitadas, e gra-
tificações pagas pela mesma. 

§ 2.0 Excluem-se de tal cômputo: 
a) as diárias e ajudas de custo para viagens; 
b) vestuários e acessórios distribuídos ao pessoal para pres-

tação de serviço nos locais de trabalho. 
§ 3.º As despesas de custeio direto da produção incluem as 

seguintes parcelas: 
a) os juros pagos como remuneração primária ao capital so-

cial; 
b) os salários pagos, como remuneração primária ao traba-

lho, nêle incluídos os elementos integrantes da direção; 
e) descontos e juros de empréstimos e financiamentos; 
d) impostos gerais, excluído o de renda; 
e) cotas de assistência e de previdência sociais a cargo de em-

prêsa; 
/) cota destinada ao fundo de depreciação e renovação do 

acervo; 
g) despesas diversas ligadas ao processo de produção. 
§ 4.0 Nos casos de emprêsas cujas atividades sejam as de 

empreitadas de construção de estradas e semelhantes (art. 56 do 
Decreto n.0 47 373, de 7 de dezembro de 1959), os salários anuais e 
as receitas serão as relativas ao lucro apurado parcial ou total-
mente na respectiva empreitada, rubricadas como operações pen-
dentes. 

Att't. 17. A contabilidade das emprêsas adaptar-se-á à sua 
nova estrutura, escriturando-se a parte de débito da demonstra-
ção de lucros e perdas de acôrdo com o modêlo anexo 2 . 

Art. 18. A determinação da cota individual de cada elemen-
to do trabalho no lucro da emprêsa será feita em função do tempo 
de serviço na mesma e do total de salários nela recebidos durante 
o ano, na forma dos parágrafos seguintes, e conforme a demonstra-
ção do anexo 3 . 
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§ 1.0 O tempo de serviço é computado sob a forma de "pêso 
de antiguidade", variável de 1 a 3, da forma abaixo: 

- de 2 a 4 anos - pêso 1,00. 
- de 5 a 7 anos - pêso 1,50. 
- de 8a10 anos-pêso 2,00. 
- além de 10 anos - pêso 3,00. 
§ 2.0 A participação correspondente ao salário será determi-

nada, sob a forma de '"pontos salários", multiplicando-se um milé-
simo do salário anual pelo "pêso de antiguidade". 

§ 3.0 Em função dêsses dois coeficientes, será obtido o "ín-
dice de rateio" dividindo-se o valor da participação global do tra-
balho pelo total de "pontos salários" de todos os elementos do tra-
balho. 

§ 4.º Finalmente, a determinação da cota individual de par-
ticipação de cada elemento do trabalho é feita, multiplicando-se o 
número de "pontos salários" do trabalhador, pelo "índice de rateio''. 

Ar.t. 19. Poderá a direção receber, além da remuneração se-
cundária, que lhe é atribuída como elemento de trabalho, uma bo-
nificação especial, a ser deduzida da cota global de participação do 
capital, de acôrdo com critérios estabelecidos estatutàriamente pela 
emprêsa. 

Art. 20. A participação do capital nos lucros líquidos verifi-
cados será o saldo disponível, após a dedução da cota global de par-
ticipação de trabalho, aí incluídos os elementos da direção. 

Parágrafo único. Por conta dessa cota será paga a remunera-
ção secundária das ações do trabalho. 

Art. 21. De acôrdo com a decisão aprovada pela assembléia 
geral dos acionistas, a distribuição do lucro líquido apurado em ca-
da exercício será feita, com igual critério para o capital, o trabalho 
e a direção, pelas seguintes formas combinadas: 

a) em espécie, como bonificação posta à disposição de cada. 
elemento, do trabalho, da direção e do capital; 

b) em novas ações ordinárias, preferenciais e do trabalho, emi-
tidas em correspondência com a cota deduzida para o fundo de am-
pliação da emprêsa, ou para a constituição de qualquer reserva que 
se possa incorporar ao capital social. 
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§ 1.º A bonificação em espec1e, atribuída ao trabalho, cor-
responderá, no mínimo, a um mês de salário, em substituição do 
atual 13.0 salário, criado pela Lei n.0 4 090, de 13 de julho de 1962. 

§ 2.º As ações do trabalho gozarão dos mesmos direitos das 
ações ordinárias, exceto as limitações à circulação estabelecidas na 
Lei n.º , de de de 1963, que as criou, e ao direito de 
voto nos casos do parágrafo único do art. 25 desta lei. 

Art. 22. Capital e trabalho serão representados, paritària-
mente, no Conselho Fiscal da emprêsa. 

Parágrafo único. O Conselho Fiscal acompanhará a apura-
ção das cotas destinadas à constituição dos fundos de garantia do 
capital e do trabalho, e de provisões contra riscos da emprêsa e, 
bem assim, a administração dêsses fundos. 

Art. 23. As eleições das diretorias das sociedades anônimas 
se farão pelo critério proporcional, determinando-se o quociente 
eleitoral pela divisão do número total das ações ordinárias e ações 
do trabalho, pelo número de diretores que compõe a diretoria. 

§ 1.º O trabalho elegerá tantos diretores, quantas vêzes o 
número de ações do trabalho comportar o coeficiente eleitoral, 
computando-se como inteiro a fração superior a um meio. 

§ 2.0 Quando um diretor não puder, por qualquer motivo, 
completar o seu mandato, a eleição para substituí-lo far-se-á ex-
clusivamente pelo grupo de acionistas do capital ou do trabalho que 
o haja eleito anteriormente. 

§ 3.º Independentemente de o trabalho dispor de número de 
ações suficientes para eleger um diretor, poderá a direção, de acôr-
do com os detentores do capital, organizar, com fundamento no art. 
13, uma direção de serviços sociais, entregando-a a representante 
do trabalho. 

§ 4.0 Em qualquer tempo poderão o trabalho e a direção or-
ganizar, de comum acôrdo, um conselho de emprêsa, para exami-
nar permanentemente as questões de interêsse comum do capital 
e do trabalho na emprêsa, e, eventualmente, procurar solução pron-
ta e construtiva para divergências nela surgidas e que possam con-
duzir a impasses prejudiciais à harmonia dos fatôres de produção 
e à sua produtividade. 

Art. 24. As sociedades comerciais não estrangeiras sob a for-
ma de sociedade por ações destinarão, para remuneração secundá-
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ria do trabalho, até 90 (noventa) dias após o balanço geral, em 
moeda nacional, 30% (trinta por cento), no mínimo, do lucro fis-
cal, o lucro presumido, calculado de acôrdo com o Regulamento 
para a Cobrança e Fiscalização do Impôsto de Renda. 

§ 1.º Na determinação da participação do trabalho no lucro 
apurado será levada em conta, como nas sociedades por ações, a re-
muneração primária devida ao capital social. 

§ 2.º O cálculo da participação individual dos elementos do 
trabalho, aí incluídos os de direção, nos lucros líquidos se fará pelo 
mesmo processo especificado no art. 18. 

§ 3.º E' facultado às sociedades de que trata o presente ar-
tigo distribuir parte dos lucros cabíveis ao trabalho, em ações de 
trabalho, devendo, nesse caso, os portadores de tais ações se trans-
formarem em sócios comanditários. 

Art. 25. As divergências que surgirem com a aplicação dos 
planos de participação do trabalho nos lucros da emprêsa, bem 
como a aplicação da presente lei, serão julgadas pelos Delegados 
Regionais do Impôsto de Renda do Estado em que estiver locali-
zada a sede da mesma emprêsa, com recurso voluntário para a 
Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, obser-
vados os prazos e a forma processual estabelecidas no Regulamento 
do Impôsto de Renda. 

Art. 26. As disposições da presente lei aplicam-se às socie-
dades de economia mista e emprêsas controladas pelo Estado, em 
caráter monopolístico ou não. 

Parágrafo único. Para evitar a participação de particulares 
nas decisões das emprêsas monopolizadas pelo Estado, as ações 
de trabalho por elas emitidas serão equiparadas às ações prefe-
renciais. 
__...Art. 27. Será obrigatório para as sociedades anônimas, den-
tro de 120 (cento e vinte) dias, após a publicação desta lei, o res-
gate ou conversão em ações ordinárias das "Partes Beneficiárias", 
que houverem instituído. 

Parágrafo único. Fica vedada às emprêsas estruturadas sob 
a forma de sociedade por ações a criação de novos títulos nego-
ciáveis, sem valor nominal declarado e estranhos ao capital social 
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pria estrutura capitalista da emprêsa, que gera dúvidas sôbre a 
extensão e a liquidez do bem comum a dividir-se entre o capital 
e o trabalho, e dificulta a determinação objetiva do quinhão que 
deve caber a cada um dêles na partilha dêsse bem comum. 

2. Tomando em consideração êsses fatos, o projeto aqui 
apresentado define preliminarmente: 

a) os proventos da emprêsa que devem ser declarados como 
bens comuns do capital e do trabalho e, como tal, susceptíveis 
de serem repartidos entre êles, segundo as regras da justiça dis-
tributiva; 

b) as responsabilidades a serem impostas, correlativamente, 
ao trabalho, ao processo de produção e na garantia de estabilidade 
da emprêsa, para justificar a participação que lhe é reconhecida 
nos seus resultados; 

e) as deduções a serem feitas do lucro bruto, considerado 
como bem comum do capital e do trabalho, para garantir aquelas 
co-responsabilidades; 

d) um critério objetivo para a repartição do lucro líquido 
entre o capital e o trabalho, após essas necessárias deduções; 

e) finalmente, a reestruturação da atual emprêsa capitalista, 
dando-lhe feição comunitária, de forma a ligar, solidàriamente, 
o capital e o trabalho nos deveres da produção e na participação 
de seus resultados. 

3. Regula, ainda, o projeto:  
a) a constituição do fundo de ampliação da emprêsa, dedu- 

zido do lucro líquido, como bem comum do capital e do trabalho, 
e através do qual êste se tornará co-proprietário daquela, mediante 
o recebimento de ações ordinárias e, eventualmente, preferenciais, 
chamadas ações do trabalho; 

b) o problema da imediata co-fiscalização das operações da 
emprêsa, como decorrência de constituírem os seus lucros e alguns 
dos fundos de garantia dêles deduzidos bens comuns do capital e 
do trabalho; 

e) o problema da futura co-gestão da emprêsa, conseqüente 
da co-propriedade em que se investe o trabalho, pela posse de 
ações do trabalho equiparadas às ações ordinárias. 

4. Os fundamentos econômicos e sociais da participação do 
trabalho nos lucros da emprêsa são aquêles mesmos expostos na 
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Encíclica Quadragesimo anno de Pio XI e assim explicitados na 
Mater et Magistra de João XXII!: 

- "Não podemos deixar de aludir ao fato de que, hoje, em 
muitas economias, as médias e grandes emprêsas conseguem, com 
freqüência, aumentar rápida e consideràvelmente a capacidade 
produtiva por meio de autofinanciamento. Nestes casos, cremos 
poder afirmar que aos trabalhadores se deve reconhecer um título 
de crédito nas emprêsas em que trabalham, especialmente se ainda 
lhes toca uma retribuição não superior ao salário-mínimo" -
(M. et M., § 82). 

- "A êste propósito convém recordar o princípio exposto pelo 
nosso predecessor PIO xr, na Encíclica Quadragesimo Anno: -
"É completamente falso atribuir só ao capital, ou só ao trabalho, 
aquilo que se obtém com a ação conjunta dum e doutro; e é, tam-
bém, de todo injusto que um dêles, negando a eficácia do contri-
buto do outro, se arrogue sómente a si tudo o que se realiza" -
(M. et M., § 83). 

- "A essa exigência de justiça pode satisfazer-se de diversas 
maneiras que a experiência sugere. Uma delas, e das mais dese-
jáveis, consiste em fazer que os trabalhadores possam chegar a 
participar na propriedade das emprêsas, da forma e no grau mais 
convenientes. Pois, nos nossos dias, mais ainda que nos tempos do 
nossso predecessor, é necessário procurar, com todo o empenho, 
que, para o futuro, os capitais ganhos não se acumulem nas mãos 
dos ricos senão na justa medida, e se distribuam, com certa abun-
dância, entre os operários" - (M. et M., § 84). 

5. Dai, deve concluir-se que - sanados alguns exclusivismos 
característicos da emprêsa capitalista - os resultados da mesma 
constituem um bem comum do capital e do trabalho, partilhável 
entre êles segundo os preceitos da justiça distributiva. Incluem-se 
entre aquêles exclusivismos a serem eliminados, para permitir uma 
determinação objetiva e justa do quinhão do trabalho na partilha 
dos resultados da emprêsa, de um lado, a ausência de remuneração 
primária ao capital, sob forma de juros, em correlação com a 
remuneração primária do trabalho, sob forma de salários; e, de 
outro lado, a responsabilidade exclusiva que assume o capital nos 
riscos a que está sujeita a emprêsa. 
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É, assim, indispensável que, admitindo-se uma remuneração 
secundária para o trabalho, através de sua participação nos lucros 
da emprêsa, se reconheçam paralelamente: 

a) o direito do capital a uma remuneração primária, sob 
forma de juros, variável com o risco que êle corra ao investir-se na 
emprêsa, e em correlação com a remuneração primária do trabalho, 
sob a forma de salários; 

b) o dever de o trabalho partilhar com o capital os ônus 
da cobertura dos riscos a que está sujeita a vida econômico-finan-
ceira da emprêsa. 

B) Justificação 

1. Visa a reestruturação ordenada neste projeto a ligar, soli-
dàriamente, os fatôres fundamentais integrantes da emprêsa -
capital, trabalho e direção - substitutindo, dentro dela, os atritos 
da luta de classes, pela compreensão e cooperação recíprocas, na-
turalmente estabelecidas entre membros de uroa mesma corpo-
ração. Esta solidariedade orgânica entre os elementos constitutivos 
da emprêsa beneficiará, ao mesmo tempo, o capital, o trabalho, o 
consumidor e a própria emprêsa. 

2. A nova conceituação que se dá ao elemento trabalho é 
justa, humana e necessária. O capital é trabalho acumulado. Não 
age diretamente. Apenas fornece instrumentos e meios de ação. 
Todo o esfôrço humano, pôsto na movimentação dêsses instrumen-
tos e meios de ação, é trabalho. Pouco importa que o agente hu-
mano seja um capitalista ou um proletário, um empregador ou 
um empregado, um dirigente ou um executor, que o seu esfôrço 
seja intelectual ou manual. Assim, o presidente, os diretores, os 
fiscais, os assessôres, os técnicos, os condutores e os simples operá-
rios, são todos, legitimamente, integrantes do corpo de trabalho 
da emprêsa. Não o será, entretanto, o acionista ou financiador 
sem função efetiva na sua atividade produtora. 

3. O estabelecimento de um critério uniforme da remune-
ração de todos os elementos do trabalho, sob forma de salário, 
fixado em função das respectivas responsabilidades funcionais, é 
indispensável, não só como imperativo de justiça comutativa ou 
contratual, mas, também, como base insubstituível para o cálculo 
da participação individual de cada um dêsses elementos, na par-
tilha dos lucros da emprêsa. Por outro lado, a limitação dos orde· 
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nados máximos, em função do salário-mínimo pago pela própria 
emprêsa aos seus trabalhadores mais humildes, é outra medida 
aconselhada pela justiça comutativa e, também, pela social, pois 
evita o excesso de benefícios, em proveito de poucos, e estimula 
a elevação do salário-mínimo pago à massa dos que nela trabalham. 
Na mesma ordem de idéias, se impõe a abolição das retiradas perió-
dicas, admitidas como remunerações de trabalho, por algumas 
emprêsas, aos seus diretores. 

4. A solidariedade do capital e do trabalho, através da dire-
ção, na emprêsa, importa, làgicamente, na participação equitativa 
de todos nas responsabilidades e nos proventos de sua atividade 
produtora. A exata definição de responsabilidades ou deveres e de 
prerrogativas ou direitos, tanto do capital como do trabalho e da 
direção, é indispensável para que se estabeleça, em bases objetivas 
e sólidas, a desejada solidariedade entre êles. 

5. As definições claras de "lucro bruto", "lucro líquido" e 
cada um dos "fundos de garantia do capital e do trabalho", que 
dêles devem ser deduzidos, constituem medidas acauteladoras 
contra possíveis lesões a um e/ou ao outro dos fatôres de produção, 
nos cálculos de partilha dos bens que lhe são comuns; ou ao im-
pôsto de renda devido ao fisco; ou, ainda, ao consumidor, através 
da composição dos preços de custo das utilidades produzidas. 

6. As parcelas deduzidas cada ano para a formação do fundo 
de depreciação e renovação do acervo devem computar-se como 
despesas de custeio da produção, pois destinam-se a cobrir o des-
gaste daquele nos processos de elaboração desta. Nada impede que, 
enquanto tal fundo não fôr empregado em reparações ou substitui-
ções do acervo, a direção da emprêsa o movimente em benefício 
da produção. Mas como êle nada acresce ao capital social, destinan· 
do-se apenas a manter a sua integridade, através da conservação 
do acervo, não é justo que se some àquele capital na partilha dos 
proventos da produção. 

7. O fundo de amortização do capital constitui-se normal-
mente por deduções do lucro bruto, onerando diretamente os pre-
ços de custo da produção a ser pagos pelo consumidor, mediante 
sobrecarga dos preços de venda. Quer se destine a amortizar acervo 
que deva reverter à autoridade concedente, como no caso das em-
prêsas concessionárias de serviços de utilidade pública, quer se 
destine a amortizar empréstimos ou financiamentos para instala· 
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ção ou ampliação da emprêsa, deve, à medida que se constitui, 
desvincular-se do acervo da mesma. Poderá, entretanto, na última 
hipótese, somar·-se ao capital social se fôr deduzido do lucro líquido, 
isto é, se as cotas de amortização correrem por conta das remu-
nerações secundárias do capital e do trabalho ao invés de serem 
pagas pelos consumidores, através de uma elevação dos preços de 
venda. 

8. As cotas para os fundos de assistência e de previdência 
sociais computam-se, como as do fundo de depreciação e renovação 
do acervo, entre as despesas de custeio da produção, já que one-
ram diretamente os preços de custo desta. Embora devam as da 
previdência ser recolhidas, mensalmente, ao Instituto respectivo, 
podem as de assistência ser retidas, em parte, pela emprêsa, me-
diante prévio acôrdo com o mesmo Instituto, a fim de ser nela 
administradas pelos próprios elementos do trabalho interessados 
na aplicação do fundo, conforme se estabelece nos arts. 13 e 22, 
§ 1.º 

9. As provisões contra riscos da emprêsa constituem-se por 
deduções feitas dos lucros brutos, cada ano, para atender prejuízos 
eventuais e, portanto, não certos. É razoável calculá-las à base da 
média dos riscos cobertos no triênio anterior ao exercício, reverter 
à receita como renda eventual, já que foi isenta do impôsto de 
renda. 

10. Constituindo o lucro líquido da emprêsa um bem comum 
do capital e do trabalho, sua partilha entre êsses co-proprietários 
deve fazer-se segundo as regras da justiça distributiva. Quais os 
critérios objetivos e justos para determinar os quinhões globais do 
capital e do trabalho nessa partilha? óbviamente, os melhores cri-
térios são aquêles que se apóiam na responsabilidade ou contribui-
ção de cada um dêles no processo de produção da emprêsa. 

Como determinar, porém, objetivamente, essa responsabilidade 
ou contribuição? Um critério aceitável seria medi-Ias pela remu-
neração que lhes paga a emprêsa pela cooperação recebida, isto é, 
juros para o capital e salários para o trabalho. :í!:sse critério sofre 
entretanto algumas objeções, sobretudo do capital. Um outro cri-
tério aceitável é o de deduzir-se a cota de participação do trabalho 
conjuntamente com a direção, em função de sua eficiência teórica, 
como fator de produção e medida percentualmente pela relação: 
"Soma dos salários e das cotas de assistência e previdência sociais, 
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multiplicada por cem, tudo dividido pelo total das despesas diretas 
de custeio da produção, nelas incluída a cota de depreciação e re-
novação do acervo." 

Calculada, por essa fórmula, a percentagem do lucro líquido 
a atribuir ao trabalho, a percentagem global cabível ao capital 
se obterá subtraindo de 100 aquela percentagem. 

É êsse o critério adotado no projeto; e sua aplicação consta 
do anexo n. o 1. 

11. O cálculo das cotas individuais a que tem direito cada 
elemento do trabalho, inclusive aquêles que constituem a diretoria, 
faz-se de acôrdo com o quadro anexo n.º 3, levando-se em conside-
ração, primeiramente, o "pêso de antiguidade" e o "total dos salá-
rios" por êle efetivamente recebido durante o exercício, para obter-
-se os seus "pontos-salários'', através da fórmula: 

ES 
- P/S = P/AX 

1000 

Calcula-se, em seguida, o "índice de Rateio" (I/R), através 
da fórmula: 

- I/R = PgT , onde Pgt representa a cota global de partici-
P/S 

pação cabível ao trabalho. 
Finalmente, a determinação da cota individual de cada ele-

mento do trabalho e da direção (QIT) faz-se muitiplicando-se os 
"ponto-salários" do interessado (P/S), pelo "índice de rateio" 
(I/R), segundo a fórmula: 

- QIT = P/S X I/R 
12. É de tôda conveniência que uma parte substancial dos 

lucros anualmente apurados pela emprêsa se reinvista na própria 
emprêsa para ampliá-la ou em novos empreendimentos econômicos 
que acelerem o desenvolvimento material do País. Por isso se con-
fere às assembléias gerais a faculdade de deduzir do lucro líquido 
uma cota que, sob a forma de fundo de ampliação da emprêsa ou 
de reserva conversível em capital social, deverá ser distribuída 
entre o capital, o trabalho e a direção sob forma de ações ordiná-
rias e do trabalho. A política econômico-financeira do govêrno po-
derá estimular tais deduções, reduzindo a incidência do impôsto 
de renda sôbre a parte do lucro líquido a elas destinada. 
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13. Sendo o lucro da emprêsa reestruturada em base comu-
nitária um bem comum do capital e do trabalho, embora a sua 
gestão caiba, em princípio, à respectiva direção, constituída, ini-
cialmente, de elementos eleitos exclusivamente pelo capital, é ló-
gico que se dê, desde logo, ao trabalho o direito de fazer-se repre-
sentar, em igualdade de condições, no Conselho Fiscal, a fim de 
participar do processo de apuração dos lucros e da administração 
dos fundos de garantia em que é interessado. Isso é um imperativo 
de eqüidade; e concorrerá, também, para evitar manobras de con-
tabilidade da emprêsa de que possam resultar lesões ao fisco. 

14. A nova estrutura da emprêsa enseja a abolição do mono-
pólio de sua direção que se facilita hoje ao capital, através de 
eleições majoritárias, que tornam possível a eleição da totalidade 
dos diretores a qualquer grupo de acionistas que controle 51 % das 
ações ordinárias. Uma vez que capital e trabalho se tornam soli-
dàriamente responsáveis pelo desenvolvimento e produtividade da 
emprêsa, desaparecendo, pràticamente, a sua dicotomia entre pa-
trões e empregados, que a tem sujeitado à infiltração das discórdias 
provocadas pela dialética marxista da oposição de classes - parece 
justo e melhor conducente aos fins de integração desejados, que 
se facilite, através do voto proporcional, a representação do tra-
balho nas suas diretorias. Dentro da mesma ordem de idéias, é 
aconselhável que, organizando a emprêsa uma diretoria de serviços 
sociais destinada a atender o seu pessoal, confie a direção da mes-
ma, por simples escolha sua, a um elemento credenciado do tra-
balho. E mais aconselhável ainda é que facilite a organização dos 
chamados "Conselhos de Emprêsa'', com elementos de direção e 
do trabalho, para examinarem juntos problemas de interêsse da 
emprêsa e, eventualmente, procurar solucionar divergências sur-
gidas entre o capital e o trabalho. 

15. É forçoso, por eqüidade e por conveniência econômica e 
social, que as disposições desta lei se apliquem, como fôr cabível, às 
sociedades comerciais não estruturadas sob forma de sociedade por 
ações, e àquelas que, sob forma de autarquias ou sociedades de 
economia mista, são controladas pelo Estado. Para evitar, contudo, 
a participação de particulares nos empreendimentos monopoliza-
dos pelo Estado, as "ações do .trabalho" emitidas por tais mono-
pólios serão equiparadas às ações preferenciais. 
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16. Impõe-se, por razões óbvias, uma adaptação da contabi-
lidade das emprêsas reestruturadas às exigências decorrentes da 
co-participação do trabalho nos seus lucros. Essa adaptação deve 
visar a simplificar a escrita, discriminar exatamente as despesas 
que diretamente entram na composição do preço do custo da pro-
dução; determinar diretamente o lucro bruto e o lucro líquido e 
as deduções que legalmente devem fazer-se de cada um dêles; e 
separar, na conta do capital, aquilo que constitui capital social 
remunerável, de quaisquer parcelas não a êle incorporáveis, me-
diante reinversão na emprêsa. 

17. O Instituto das "Partes Beneficiárias", que é discutível 
dentro da atual estrutura capitalista da emprêsa, não se justi-
ficaria de maneira alguma dentro da estrutura de feição comuni-
tárias que se lhe preconiza. Por isso, determina-se no projeto o 
resgate, dentro de seis meses, das "Partes Beneficiárias" já insti-
tuídas pelas sociedades anônimas e proíbe-se a emissão de novos 
títulos que as beneficiem. Para facilitar sua rápida liquidação, 
sem maiores ônus para as emprêsas, admite-se sua conversão em 
ações ordinárias. 

C) Considerações Finais 

1. O Instituto da participação do trabalho nos lucros da 
emprêsa assim racionalmente regulamentado, através de prévia 
reestruturação desta, tendente a enquadrá-la numa estrutura 
comunitária, significará, se transformado em lei e pôsto em 
execução, a maior revolução sócio-econômica do nosso século. 
Com efeito; de um lado, conduzirá à efetiva incorporação do prole-
tariado à classe média da sociedade, tornando cada trabalhador 
co-proprietário da emprêsa em que trabalha, e, portanto, dono dos 
seus instrumentos de trabalho; e de outro lado, cria novas possi-
bilidades de expansão e de prosperidade da emprêsa, pela cessação 
dos desentendimentos entre empregados e empregadores, que pas-
sarão a trabalhar dentro dela, ombro a ombro, como seus co-pro-
prietários e co-gestores; co-responsáveis pelo aumento e aperfei-
çoamento de sua produção e co-partícipes na partilha de seus 
benefícios. 

2. Os anexos 1 e 2 a esta Justificação revelam, respectiva-
mente, até onde podem chegar as remunerações secundárias de que 
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2. Quarenta por cento de aumento da eficiência em produção 
por empregado; 

3. Sessenta e seis a oitenta por cento de maior lucro para a 
emprêsa considerada em conjunto, isto é, trabalhadores e acio-
nistas; 

4. Trinta a quarenta por cento de redução nos preços para 
o consumidor de artigos manufaturados; 

5. Renovação do quadro de empregados muito reduzida e, em 
certos casos, totalmente eliminada; 

6. Grande aumento nas sugestões dos trabalhadores, quanto 
a inovações consideradas favoráveis à vida da emprêsa; 

7. Redução das queixas e das greves, que se tornam cada vez 
mais escassas; 

8. Virtual desaparecimento da vigilância, que se torna des-
necessária; 

9. Número crescente de trabalhadores qualificados, que de-
sejam ingressar nas emprêsas sob regime de participação; 

10. Finalmente, aponta-se, como resultado do sistema, o clima 
de compreensão, de cooperação e de ordem que preside a vida da 
emprêsa, onde, afinal, os agitadores não têm função a exercer." 

PROJETO N.º 219 - 1963 
(anexado ao 531/63) 

Cria nas Sociedades Anônimas, entre as ações comuns ou ordinárias, a 
classe espe,cial de ações do trabalho. 

(Do Sr. Juarez Távora) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º Fica criada nas Sociedades Anônimas, entre as 
ações comuns ou ordinárias, a classe especial de "ações do tra-
balho". 

§ 1.º As ações do trabalho serão obrigatóriamente nomina-
tivas e terão todos os direitos ou vantagens das ações comuns ou 
ordinárias. 

§ 2.0 Os subscritores das ações do trabalho serão, obrigatória 
e exclusivamente, pessoas físicas que prestem serviços remunera-
dos de natureza não eventual à emprêsa. 

§ 3.º As ações do trabalho terão as seguintes limitações à 
livre circulação: 
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a) o empregado só poderá vender ações do trabalho à em-
prêsa e pelo valor nominal; 

b) o empregado demitido terá garantia de compra de suas 
ações do trabalho, pelo valor nominal, assegurado pela própria 
emprêsa, para pagamento dentro de 120 (cento e vinte) dias de 
sua demissão; 

e) o empregado demitido, aposentado ou licenciado perderá 
o direito de voto nas decisões das assembléias, ficando respeitadas 
as demais vantagens das ações. Tal critério se aplicará também 
nos casos em que as ações do trabalho passarem para a proprie-
dade de herdeiros. 

§ 4.0 Provar-se-á a relação empregatícia pelos meios permi-
tidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

§ 5.0 Para os diretores de emprêsas a relação empregatícia 
se entenderá pelo mandato para que tenham sido eleitos. 

§ 6.º São nulas de pleno direito as subscrições de ações do 
trabalho feitas em desacôrdo com as disposições dos parágrafos 
anteriores. 

Art. 2.0 A emprêsa poderá negociar as próprias ações do 
trabalho diretamente, pelo valor nominal, mantendo-as em seu 
poder, sem direito a votos, até a primeira Assembléia Geral que se 
realizar. 

Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) dias depois 
de sua publicação no Diário Oficial da União. 

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 19 de abril de 1963. - Juarez Távora. 

Justificativa 

Visa a presente lei a facilitar a democratização das emprêsas, 
pela participação de seus empregados na co-propriedade e na 
co-gestão das mesmas, através da aquisição de ações comuns ou 
ordinárias denominadas ações do trabalho. Representa, assim, um 
primeiro passo para a transformação progressiva da atual estru-
tura comunitária, e, também, um ponto de apoio para a regula· 
mentação objetiva da participação dos empregados nos lucros da 
emprêsa, só satisfatàriamente realizável dentro dessa nova 
estrutura. 

Sala das Sessões, em 19 de abril de 1963. - Juarez Távora. 
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