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CONSTITUINTE DE 1946  





PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 

Art. 164. A Constituição assegura a plenitude dos seguintes 
direitos: 

§ 24. A legislação do trabalho obedecerá os seguintes precei-
tos, além de outros que visem a melhorar a condição dos traba-
lhadores: 

III - Participação obrigatória do trabalhador nos lucros das 
emprêsas. 





EMENDAS AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 

N.0 74 

Ao art. 164, § 24, n.º III: 

Em vez de "Participação obrigatória do trabalhador nos lucros 
das emprêsas", diga-se: - "Participação obrigatória e direta do 
trabalhador nos lucros das emprêsas." 

Justificação 

Louvável, por todos os títulos, é o dispositivo do Projeto, que 
encerra medida de apreciável e notório alcance social. Parece-me, 
todavia, que a participação nos lucros, além de obrigatória, deve 
ser direta, a fim de atender aos objetivos colimados. A Constituição, 
portanto, deve declará-lo expressamente. Oralmente, se possível, 
procurarei defender a emenda. - Paulo Sarasate. 

N.º 160 

Suprimam-se o § 23, e o n.0 III do § 24, do art. 164. 

Justificação 

O § 23 dispõe que a todos é assegurado trabalho que possibilite 
existência digna. É uma disposição supérflua e, quando não fôsse, 
não deveria figurar na Carta Constitucional. O direito ao trabalho 
é fundamental. Quais os meios que a Constituição indica para que 
êsse direito seja assegurado? Não se sabe. Em tais condições, o 
dispositivo é inócuo. Deve, por isso, ser eliminado do texto Cons-
titucional. 

O n.0 III do § 24 estabelece a participação obrigatória do tra-
balhador nos lucros das emprêsas. Não é isso, nem pode ser, maté-
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ria Constitucional. A participação obrigatória do trabalhador nos 
lucros das emprêsas é matéria muito controvertida. Para muita 
gente é impraticável pelos graves perigos que oferece à direção da 
emprêsa, e para outros não assegura grandes vantagens ao traba-
lhador. É medida, portanto, que depende de experiência, e esta 
tanto lhe pode ser favorável como desfavorável. Nessa hipótese, 
manda a prudência que se reserve a questão para a Legislação 
Ordinária, a qual pode ser modificada f'àcilmente, o que não acon-
tece com a Constituição. Mais salutar é a providência constante 
do n.º IX do mesmo § 24: "Assistência médica, sanitária e hospi-
talar ao trabalhador, assim como à gestante, que terá assegurado 
o descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do emprêgo e do 
salário." A essa obrigação, imposta aos patrões, acrescente-se a de 
assegurarem aos trabalhadores habitação e alimentação razoáveis 
e ter-se-á amparado, suficientemente, a sorte dos que trabalham, 
máxime se forem mantidas ou melhoradas outras medidas que o 
texto Constitucional acolheu. 

Sala das Sessões, 6 de junho de 1946. - Plínio Barreto. 

N.0 488 

Ao inciso III do § 24 qo art. 164: 

Substitua-se a redação proposta pela seguinte: 
"Participação obrigatória dos trabalhadores nos lucros das 

emprêsas e, na forma que a lei determinar, na gestão das mesmas." 

Justificação 

Não temos dúvida em afirmar que é matéria pacífica a parti-
cipação dos trabalhadores nos lucros das emprêsas, mas não só 
nos parece que a legislação ordinária deverá prever a participação 
na gestão, como entendemos que, sem essa última condição, a 
participação nos lucros será uma fonte de dissídios. 

Não há que temer a participação na gestão como uma subver-
são do conceito tradicional de emprêsa e de empregador. 

ANDERSON e ScHWERMING, professôres de Administração de Ne-
gócios, na Universidade de Carolina do Norte, em seu livro The 
Science of Production Organization, acentuam que existe, na ver-
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dade, uma participação de diversos elementos na administração de 
uma emprêsa: ... "existem várias partes, vitalmente interessadas 
em seu negócio, que nem sempre hesitam em reclamar o direito de 
opinar sôbre a conduta dos assuntos internos da emprêsa. Em pri-
meiro lugar. os fornecedores de materiais e de produtos ditam habi-
tualmente aos seus revendedores e agentes os preços de revenda, 
a quantidade e a espécie de seus produtos, os métodos específicos 
e os sistemas de conduta etc. Segundo, os bancos nomeiam com 
freqüência os auditores e mesmo o tesoureiro do estabelecimento. 
E ainda o freguês, se fôr grande, pode exercer uma enorme in-
fluência. Finalmente, os senhorios, os locadores de equipamento, 
os seguradores, as associações de comércio e as agências governa-
mentais freqüentemente estipulam de forma bem definida certas 
orientações e certos procedimentos". 

Os mesmos autores dizem: "Os trabalhadores podem ser -
como freqüentemente têm sido - provadamente membros de valor 
no contrôle dos interêsses de cada emprêsa. Tal é o papel adequado 
da democracia industrial na conduta dos assuntos internos de uma 
emprêsa de negócios." 

Também A. BARRATT BROWN (The Machine and the Worker) 
assim se manifesta: "O trabalhador não tem motivos para se quei-
xar de qualquer desenvolvimento na organização industrial, que 
signifique um padrão mais alto de eficiência na gestão e na técni-
ca. :t!:le tem razão de se ressentir é da falta de providências quanto 
aos meios pelos quais possa manifestar um interêsse esclarecido 
em uma administração mais eficiente da emprêsa onde está em-
pregado, e participar da responsabilidade sôbre assuntos em que 
está particularmente interessado, ou para os quais sente que tem 
uma contribuição a oferecer, vinda de sua própria experiência e 
conhecimentos." 

E poderíamos citar, em abono de nosso ponto-de-vista, entre 
outras, as opiniões de JOHN RoscoE TURNER (Introduction to Eco-
nomics), de JAMES MooNEY e ALAN REILEY (Onward Industry!) e 
ainda de BARRATT BROWN, que diz: " ... os fundamentos de um me-
lhor sistema de cooperação e de autocontrôle, na indústria, devem 
assentar na unidade local de produção e mesmo na própria oficina. 
Nenhuma superestrutura grandiosa de Conselhos Industriais será 
estável se não fôr baseada numa segura cooperação de trabalho 
do staff e do pessoal do departamento individual e da oficina. " 
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Mas não se trata, apenas, da opinião de estudiosos do assunto: 
vejamos o que diz o B. I. T. em Méthodes de Collaboration, etc. 
(edição Génêve, 1940): "Em muitos países certos representantes 
do pessoal são chamados a dar parecer sôbre os projetos de regu-
lamento de oficina. Assim, na Bélgica e na Suíça o legislador prevê, 
além da consulta direta dos trabalhadores, já mencionada, a possi-
bilidade do pessoal fazer outras observações por intermédio de 
delegados escolhidos entre êle." E adiante: "Em alguns países, co-
mo México e Noruega, os representantes dos trabalhadores colabo-
ram efetivamente na elaboração dos regulamentos internos das 
emprêsas." 

Durante a guerra de 1914-1918, em vários países foram criados 
"conselhos de emprêsas", com composição mista, com esplêndidos 
resultados. 

Na própria Inglaterra, em 1917, a Comissão WHITLEY recomen-
dou a criação de conselhos mistos de emprêsas. Durante a segunda 
grande guerra do século, n,a qual também tomamos parte, mais se 
desenvolveu a colaboração 1.jireta dos empregados na administração 
das emprêsas, assim como na própria administração do Gabinete 
de Guerra britânico, resultando disso, uma melhoria na produção, 
quer quanto à qualidade, quer quanto à quantidade. Na Austrália 
o mesmo sistema foi seguido, sendo instituído até um Conselho 
Consultivo Misto da Indú:stria, com largos podêres (B. I. T., La 
Collaboration, etc., edição Montreal, 1941). 

Podemos citar, ainda, como exemplo de participação nos lucros 
e na gestão, o da South Metropolitan Gas Company, de Londres, 
na qual os empregados pocj.iam nomear ou eleger até três diretores 
da emprêsa, e isso em 1890. Também na Inglaterra, e no ano de 
1886, GEORGES THOMSON e~tabeleceu sua indústria de fiação de lã 
em Huddersfield, na base da participação nos lucros e na admi-
nistração. E mais ainda, pela mesma época, adotaram o sistema 
de participação nos lucros e na gestão a Emprêsa de Extração de 
Hulha Briggs, os estabelecimentos metalúrgicos de Middlesbrough 
da M. Fox, HEAD & Co,, e a Cia. Industrial de Carvão e Ferro do Norte 
da Inglaterra. 

i!:sses inúmeros exemplos são bastantes para que se não receie 
adotar a medida, que evitará que a participação somente nos lucros 
se torne causa de dissídios e desconfiança entre empregados e em-
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pregadores. E não é só: fará com que os empregados, interessados 
num lucro maior, levem •à emprêsa todo o cabedal de experiência 
adquirida na realização de seus trabalhos. 

Sala das Sessões, 12 de junho de 1946. - Segadas Viana. -
Pedroso Júnior. - José da Silva. - Baeta Neves. - Luís Lago. -
Benício Fontenelle. 

N.0 706 

Redija-se o art. 164, § 24 - III, da maneira seguinte: 
Participação obrigatória do trabalhador nos lucros das emprê-

sas, assim comerciais, como industriais ou agrícolas. 
Sala das Sessões, em 4 de junho de 1946. - Munhoz de Melo. 

- Lauro Lopes. - Aramis Ataíde. - João Aguiar, com restrição 
quanto às agrícolas. - Roberto Glasser. - Melo Braga. - Munhoz 
da Rocha. - Gomy Júnior. - Erasmo Gaertner. - F. Flôres. 

A emenda foi justificada da tribuna, por seu primeiro signa-
tário, como consta do Diário da Assembléia de 12 de junho, de onde 
foi extraído o recorte que se encontra na fôlha seguinte. 

O SR. MUNHOZ DE MELO - 10. Outra disposição sábia do 
Projeto é a que consigna a participação obrigatória do trabalhador 
nos lucros das emprêsas. 

Ninguém, de boa mente, poderá negar a inteira oportunidade 
dessa medida, que concretiza uma alta providência de justiça social. 
(Apoiados.) 

Apenas entendo, receoso das interpretações dúbias, que se 
deve dar ao preceito uma extensão ampla, para que não escape 
ao seu alcance benfazejo o trabalhador agrícola. 

O labor da terra é, sem dúvida, o mais árduo. Bem por isso, 
os lucros das emprêsas agrícolas custam, ao trabalhador, maiores 
suores. Justo, pois, que êle também tenha o seu quinhão nesses 
lucros, por mínimo que seja, pois, além de profundamente humana, 
será essa prática mais um grande elemento de encorajamento e 
estímulo das classes agricultoras. 

Com êsse propósito, sugiro que o art. 164, § 24 - III passe a 
ter esta redação: 

Participação obrigatória do trabalhador nos lucros 
das emprêsas, assim comerciais, como industriais ou 
agrícolas. 
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N.º 709 
Ao art. 164, § 24, III 
Acrescente-se in fine: 

"Direta ou indiretamente, nos têrmos e pela forma 
que a lei determinar. " 

Sala das Sessões, em 12 de junho de 1946. - Souza Costa. -
Herophilo Azambuja. - Gaston Englert. - Teodomiro Fonseca. 
- Ernesto Dornelles. -Antero Leivas. - Luiz Mercio Teixeira. -
Adroaldo Mesquita. 

N.O 1109 

Art. 164, § 24, n.0 III. 
A Constituição assegura a plenitude dos seguintes direitos 

sociais: 
Participação obrigatória do trabalhador nos lucros das em-

prêsas. 
Substitua-se pelo segl,linte: 
Criação de um impfü;to social, que atingirá tôdas as pessoas 

físicas ou jurídicas, com renda superior a um certo limite, a ser 
fixado em lei, para constituir um fundo destinado à construção de 
"Vilas Operárias", com casas de moradia, escolas, campos de es-
portes, clubes e igrejas. 

A lei criará um órgão que estabeleça um plano e, dentro dêle, 
aplique o produto do funéio social. 

Justificação 
Foi feita da tribuna, em Sessão de 14 de junho de 1946. 
Sala das Sessões, 17 de junho de 1946. - Glycerio Alves. -

Israel Pinheiro. 
N.0 1157  

CAPÍTULO III  
Dos Direitos Sociais 

Art. 164 
Inciso III 
Substitua-se por: 
III - Participação obrigatória do trabalhador nos lucros da 

emprêsa, sem prejuízo dos demais direitos e vantagens que lhe são 
assegurados pela Constituição e pela Legislação Ordinária. 
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O projeto, no inciso III do § 24, consagra o princípio da par-
ticipação obrigatória do trabalhador nos lucros da emprêsa. 

Reconhecemos que a medida é de alcance indiscutível em be-
nefício do trabalhador. 

Como está redigido o dispositivo, porém, ocorreu-nos que po-
deria surgir daí a possibilidade do estabelecimento de contratos 
capciosos, de sociedades fantásticas entre empregadores e empre-
gados, para o fim de ficar o patrão eximido do cumprimento das 
demais obrigações que lhe são atribuídas pela legislação traba-
lhista, em função da prestação do trabalho, uma vez que tais con-
tratos, hàbilmente redigidos, poderiam transformar o trabalhador 
em sócio do empregador. 

Em 14 de junho de 1946. - Juscelino Kubitschek. - Rodri-
gues Seabra. - Israel Pinheiro. - Augusto Viegas. - Bias Fortes. 
- José Alkmim. - Olyntho Fonseca. 

N.0 1324 

N.º III, § 24 - do art. 164: 

Suprima-se. 
Justificação 

A emenda visa a evitar graves conseqüências para o trabalho e 
para a produção nacional, resultantes do dispositivo do projeto 
que torna obrigatória a participação do trabalhador no lucro das 
emprêsas. 

O preceito não consta do programa político do P. S. D. nem 
da u;. D. N., e é contrário às reivindicações comunistas de caráter 
oficial, - mas na realidade é a maior arma de introdução do 
comunismo no País. 

Em parte alguma do mundo foi ainda ensaiado o sistema, 
porque a realidade social dêle decorrente traduz completamente 
injustiça. 

Para que a participação coincidisse com uma distribuição equi-
tativa dos lucros nacionais, mister seria que tôdas as emprêsas 
agrícolas, comerciais e industriais fôssem igualmente prósperas, o 
que não é exato. 
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A participação no lucro acarretaria fatalmente a participação 
na direção, o que o projeto não desejou mas que é corolário ine-
vitável. 

Isso porque, não bastando a participação no lucro para o fim 
igualitário colimado, por não serem tôdas as emprêsas igualmente 
prósperas, em futuro imediato seríamos conduzidos ao contrôle das 
emprêsas pelo Estado, para que tôdas dêem o mesmo resultado, e 
isto é o coletivismo. 

Decorrendo o lucro da exploração, a participação nêle importa 
necessàriamente na participação da administração. 

O problema brasileiro, tendo por base o sentido da vida sul-
americana, reside na desproletarização das massas e não na cole-
tivização da sociedade. 

Isso se faz pela leal distribuição dos lucros nacionais, através 
da manutenção de uma política de preços justos, de absoluta pa-
ridade para a agricultura, indústria e comércio e não pelo disfarce 
dissolutivo da participação nos lucros, que é a fórmula moderna 
americana da distribuiçM justa dos lucros nacionais, obtidos no 
exercício de tôdas as atividades dos cidadãos. 

A conferência de Teresópolis conclui que o trabalhador bra-
sileiro precisa de salários justos para seus trabalhos e preços justos 
para o produto de suas e;&:plorações rurais, que lhes assegurem o 
ingresso gradual na propriedade do solo e conseqüente despro-
letarização. 

No ramo dos direitos sociais somos partidários da manutenção 
e ampliação de conquistas que elevam a dignidade do trabalho e 
que tornam possível a melhor remuneração ao trabalhador. 

A Constituição projetfl,da acompanha o espírito predominante 
das nossas leis sociais, que estabeleceram o salário-mínimo, o tra-
balho diário de oito horas, férias anuais remuneradas e antecipa-
das, assistência ao trabalhador e às gestantes etc. 

Com o dispositivo dQ n.º III do § 24 do art. 124, teríamos 
como conseqüência o imediato abandono por parte dos operários 
das chamadas zonas velhci,s, de terras cansadas, onde decaíram as 
produções de café e algodiio, ambas fracamente remuneradas. 

Isso em benefício das zonas novas. 
Veríamos o abandono e despovoamento de extensas regiões, 

aparelhadas com meios de comunicação, construções e desapareci-
mento de velhos municípios pelo êxodo de sua população. 



-21-

Não devemos empregar meios extremistas para combater ex-
tremismos, como pensam e se orientam alguns. Devemos provar 
que a democracia, praticada com lealdade e justiça, é capaz de 
proporcionar a cada um sua oportunidade e a todos, com a digni-
dade individual de viver, a tranqüilidade a que têm direito. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1946. - Joaquim A. Sampaio 
Vidal. 

N.º 1550 

Título V - Capítulo III - Art. 164, § 24 - Item III: 

Substitua-se o item III, que diz: 

"Participação obrigatória do trabalhador nos lucros 
das emprêsas", pela seguinte disposição: 

III - Regulamentação por lei da participação do empregado 
no lucro da emprêsa constituída por concentração de capital, sob 
a forma de taxa percentual no lucro apurado para pagamento do 
impôsto de renda. - Alde Sampaio. - João Cleophas. 

Justificação 

O poder político é hoje o grande renovador da sociedade; a 
ação política antecede e até provoca a formação de fatos sociais. 
A constituição, porém, que é um fato de natureza política, não é o 
melhor instrumento dessa ação renovadora, que em definitivo se 
há de fixar pelo resultado das experiências. A Rússia Soviética que 
é verdadeiramente um cadinho de material em fervura sob a ação 
do poder político, ao renovar a sua constituição em 1936, teve a 
cautela de não inscrever no texto constitucional senão a matéria 
já consolidada por suas experiências. A despeito de considerar a 
situação atual como período transitório para a marcha ao comu-
nismo, não se aventuraram os próceres soviéticos a inscrever na 
carta política preceitos ainda em aspiração e que poderiam vir a 
quebrar o respeito devido às leis constitucionais. 

O Projeto de nossa Constituição está, pelo contrário, repleto 
de matéria de inovação, sôbre coisas de que não existe experiência 
universal e das quais é impossível aquilatar os efeitos futuros. En-
tre os vários dispositivos de arrojada renovação de costumes se 
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inclui êste da participação obrigatória no lucro das emprêsas, pres-
crito sem nenhuma exceção e sem nenhuma consideração de pru-
dência pelas conseqüências que dêle possam resultar. É indubitável 
que ensaios dessa ordem devem ser tentados pela lei ordinária, 
adaptando-se às contingências e ampliando-se aos poucos o raio 
de ação da tentativa. 

Não tem estado fora da cogitação universal o desejo de incluir 
a cota de trabalho tal como a cota de capital na partilha dos divi-
dendos das emprêsas. Os óbices são, porém, enormes, e, o que é 
mais influenciativo, a parte que por essa forma se adiciona aos 
salários será sempre insignificante, decepcionando o trabalhador 
que a recebe. Basta ver que a parte da remuneração de ordenados 
e diárias corresponde na estatística inglêsa a 80% do total, incluin-
do-se nesta taxa somente cêrca de 6 % para ordenados acima de 
160 libras. (Estatística de Srn JosIAII STAMP em Wealth and Taxa-
ble Capacity, pág. 107). O que significa que restam 20 % do apu-
rado líquido para juros, impostos, aluguéis e lucros. Uma taxa que 
se retire dos lucros para ~dicionar aos 80 % da remuneração de 
salários pouco acrescentaríi em valor real se distribuída pela mes-
ma forma adotada para o capital. De modo que tôdas essas difi-
culdades hão de ser vencidas pela lei ordinária e não podem ser 
tidas como inexistentes por um simples dispositivo constitucional. 

Acresce que a participação nos lucros não deve prejudicar o 
espírito de empreendimento dos indivíduos que, não dispondo de 
capital acumulado, utilizam as suas faculdades naturais de arrôjo 
e capacidade para enfrentar a adversidade da luta social. Daí a res-
trição constante na emenda: que a participação se reduz às emprê-
sas constituídas por concentração de capital. A preservação das 
pequenas emprêsas e dos empreendimentos incipientes por inicia-
tiva individual não representa .nenhuma quebra do princípio da 
participação e pode ser pe:rf'eitamente regulada pela lei ordinária. 

De fato, a participação não corresponde a sua forma de justiça 
social com caráter de generalidade. Pelo contrário, passa ao âmbito 
dos grupos. O indivíduo goza de maior ou menor vantagem econô-
mica conforme o grupo a que se associa. Os que fazem parte de 
grupos prósperos se encontram em melhor situação dos que per-
tencem a grupos econômicamente deficitários. Os que ingressam 
nos grupos constituídos por sociedades religiosas, de beneficência, 
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ou de natureza científica, assim como os servidores do Estado, se 
acham excluídos de qualquer probabilidade de participação em 
lucro. 

A fórmula como· preceito de justiça social passa, portanto, a 
não ter aplicação genérica e não causa nenhuma repugnância 
acomodá-la a exigências que, por outro aspecto, vêm ressalvar ne-
cessidades de ordem coletiva e social. 

Em síntese, o assunto é excessivamente transcendente para 
ser pôsto como imposição absoluta em texto constitucional ao invés 
de ser remetido a estudo na lei ordinária. - Alde Sampaio. - João 
Cleophas. 

N.0 1560 

Substitua-se o n.o III, do art. 164, pelo seguinte: 

"Participação obrigatória dos trabalhadores nos 
lucros dos estabelecimentos comerciais, industriais e 
agrícolas, a que prestam seus serviços, fixando a lei o 
mínimo dessa participaÇão e bem assim a maneira por 
que os trabalhadores se farão representar na direção de 
cada emprêsa." 

Justificação 

Será efetuada da tribuna da .Assembléia, em discurso que ver-
sará, sobretudo, a matéria constante da presente emenda. 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1946. - Amando Fontes. -
Hermes Lima. - Nestor Duarte. - João Mendes. - Lino Macha-
do. - Hamilton Nogueira. 

N.º 2 029 

Ao art. 164, § 24.0, n.O III 

Redação ao Projeto: 

"Participação obrigatória do trabalhador nos lucros 
das emprêsas." 

Acrescente-se: "Sem prejuízo do salário a que tiver direito." 
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Justificação 

O dispositivo é claro. Não se perde, porém, por maior clareza. 
Sala das Sessões, em 21 de junho de 1946. - Etelvina Lins. 

N.º 2 045 

Ao art. 164, § 24, n.º III 

Redija-se assim o n.º III do§ 24 do art. 164: 

"Participação obrigatória nunca inferior a 30%, do 
trabalhador, nos lucros das emprêsas. A lei regulará a 
forma da participação do trabalhador nos lucros das em-
prêsas." 

Justificação 

A participação obrigatória dos trabalhadores nos lucros das 
emprêsas é uma questão de ordem, justiça e tranqüilidade sociais. 
Muita gente afirma que é impraticáyel a participação do trabalha-
dor nos lucros das emprêsas, pela impossibilidade de se apurarem 
os lucros das mesmas. 

Isto é desconhecer a escrituração e é má vontade para com 
o trabalhador, pois basta que a lei d~clare que o lucro será exigido 
sôbre a quantia que servir de base para se calcular a cobrança do 
impôsto sôbre a renda. 

Conhecida a percentagem dos Qperários, êstes receberão uma 
cota-parte proporcional ·à totalidade do salário recebido durante o 
ano. 

A percentagem de que cogita a emenda é, na classificação de 
LEVASSEUR, total, porque ela abrange a todos os trabalhadores das 
emprêsas. 

A percentagem mínima estabelecida pela emenda é para não 
se conspurcar o direito consagrado no projeto, porque se não se 
consignar que a percentagem mínima é de 30 % , a lei poderá de-
clarar que ela será de 0,5 ~~ ou de 5 /f , o que seria burlar o direito 
assegurado ao trabalhador, ou empregado, no n.o III do § 24 do 
art. 164 do Projeto. 
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Para evitar dúvidas futuras, é bom que se diga que terá direito 
à participação nos lucros das emprêsas qualquer trabalhador de 
qualquer natureza, de tôda e qualquer emprêsa. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1946. - P. Dutra. 

N.º 2 059 

Art. 164 - § 24 - n.o III. 
Emenda substitutiva: 
Substitua-se o n.º III do § 24 do art. 164 pelo seguinte: 

"Participação indireta, mas obrigatória, do trabalha-
dor, nos lucros das emprêsas." 

Justificação 

A experiência tem demonstrado que a participação direta, do 
trabalhador, nos lucros das emprêsas, pelas dificuldades de ordem 
técnica, não vem encontrando realização prática, revela a tendên-
cia de se tornar letra morta no texto da lei. E' o que ocorre no 
México, onde ainda não entrou em execução a lei, promulgada há 
anos, sôbre a participação direta nos lucros. 

De se ponderar, outrossim, sôbre a inconveniência, senão im-
praticabilidade, da participação dos trabalhadores na direção das 
emprêsas, que seria decorrência lógica e talvez obrigatória da par-
ticipação direta nos lucros. 

A forma indireta, ao que nos parece, garante, de modo efetivo, 
a justa e necessária participação nos lucros. 

Sala das Sessões, junho de 1946. - Honório Monteiro. - Be-
nedito Costa Neto. - Lopes Ferraz. - Novelli Júnior. - Martins 
Filho. - Alves Palma. - César Costa. - Cirilo Júnior. 

N.0 3170 

Art. 164 - § 24, n.0 III. 

Participação obrigatória do trabalhador nos lucros das em-
prêsas. 
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Redija-se: 

"Formação de reserva obrigatória em tôdas as em-
prêsas, destinadas a obra de assistência social com o fim 
de aumentar o salário real do trabalhador." 

Justificativa 

Como norma auto-aplicável, o preceito constitucional, na sua 
generalização, é manifestamente prematuro. 

Como enunciado programático, deveria ser redigido de forma 
diferente. 

Não há ainda no mundo um sistema perfeito que mereça ser 
aceito como norma regulamentar da participação do trabalhador 
nos lucros da emprêsa. 

De acôrdo com a educação básica e formação profissional do 
trabalhador, de um lado, ~em como a organização e o desenvolvi-
mento técnico e comercial <ia emprêsa de outro lado, tão diferentes 
em cada país, devem ser iptercaladas etapas intermediárias. 

A participação imediata e direta nos lucros, em forma de di-
nheiro, já constitui um pa~;so muito adiantado e não parece viável 
na indústria brasileira, qu!F não dispõe ainda de um equipamento 
técnico capaz de competir com outras nações industrializadas, e 
não chegou ainda a um ponto de saturação nas suas obras assis-
tenciais e na previdência social. 

O primeiro degrau a sier adotado deve ser uma reserva obriga-
tória dos lucros da emprê~;a para a execução de obras sociais, de-
vendo, concomitantemente, ser ampliada a previdência social, cuja 
administração deveria receber uma cooperação ativa e decisiva das 
classes patronais e trabalhadoras, a fim de obter maior eficiência 
na prestação dos subsídio$ correspondentes aos diversos riscos se-
gurados. 

l!:ste primeiro passo seria um aumento do salário real de todos 
os trabalhadores, o que consideramos essencial para o poder 
aquisitivo da população e:,rn geral . 

E tanto mais quanto certo é não se encontrar ainda uma 
fórmula definitiva de realizar uma participação direta e imediata 
nos lucros de emprêsa. 
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E' característico, neste sentido, o seguinte trecho de um ar-
tigo do Bispo norte-americano KARL J. ALTER, por exemplo, re-
centemente publicado, afirmando (condensado em "The Catholic 
Digest" - abril - 946, pág. 66): 

"The ideal solution in all big business (say 500 or 
more workers in a plant), would be: a. to give labor a 
place on the board of trustees, thus allowing it to partici-
pate in responsability; b. give labor a sliding scale of 
participation in profits, after carefully defining profits. 
The owner should have first claim on the initial profits, 
but labor should have an increasing share as the profit 
ratio of the business increases. In this way we can create 
a mutuality of interest and largely eliminate the existing 
conflict." 

Temos aqui a vinculação ao acréscimo da produção. 
Há uma impressão exagerada em tôrno a essa idéia de parti-

cipação. Talvez em virtude dos lucros excessivos verificados nesse 
período de anormalidade econômica decorrente da guerra, em que 
influíram as deficiências da produção e dos transportes e o dese-
quilíbrio proveniente da inflação. E' aceitável e espera-se que os 
mercados voltem à normalidade, e os lucros também. 

Que resultado haverá então para os trabalhadores, - na con-
sideração unitária do indivíduo, - em base de participação direta? 

Quase ninguém crê, mas poucos ousam combater a idéia da 
participação nos lucros. A verdade é que ela se apresenta como 
um enigma ao espírito de muitos. 

Nessas condições, é, sem dúvida, preferível a participação in-
direta, em benefício ao trabalhador e aos membros da sua família, 
traduzindo-se em um sistema de :assistência social que ofereça 
melhoria às necessidades dos que trabalham e de seus dependentes. 

S. S., em 24 de junho de 1946. - Celso Machado. 

N.0 3 192 

Art. 164, § 24 - III - Redigir assim: 

"Participação obrigatória dos trabalhadores nos lu-
cros das emprêsas e na sua direção." 
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Justificação 

Indiscutivelmente, faz-se necessária a participação do prole-
tariado na direção da emprêsa para que a distribuição dos lucros 
possa ter alguma eficiência. Sem êsse contrôle direto do proleta-
riado, no fim do ano, o lucro apresentado será apenas aquêle que 
interessa aos empregadores, e a percentagem devida aos traba-
lhadores estará reduzida a um mínimo insignificante. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1946. - João Amazonas. -
Alcedo Coutinho. - Luiz Carlos Prestes. - Maurício Grabois. -
Alcides Sabença. - Gregório Bezerra. - Carlos Marighella. 

N.º 3 227 

Substitua-se o n.º III do§ 24 do art. 164. 

"Participaçãq obrigatória no provento das emprêsas 
pela destinação de 10 por cento dos lucros líquidos para a 
organização, em ![!ada Estado, Distrito Federal ou Terri-
tório, de fundações, com o fim de manter serviços sociais, 
em benefício dos empregados e suas famílias." 

Justificação 

O Projeto assegura a "participação obrigatória do trabalha-
dor nos lucros das emprêsas". Não lhe dá a destinação e não lhe 
fixa a percentagem máxima. 

A Comissão de Estudos Constitucionais da União Democrática 
Nacional, em colaboração íntima com o Partido Republicano, am-
bos da Seção de São Paulo, com o prestígio de outros juristas des-
tacados que a integram, entende, data venia, que a entrega da 
parcela dos lucros aos empregados não lhes dá a ambicionada in-
dependência econômica que todos almejam a justo título. A con-
vergência, no entanto, para um fim comum dessa percentagem de 
lucros alcança o objetivo de constituir um apoio eficaz ao traba-
lhador. O estabelecimento de um máximo impede que se afugente 
o estímulo que também deve ter o capital. Preferiu por isto a alu-
dida Comissão sugerir a redação que sôbre a matéria já havia 



- 29-

dado o anteprojeto do Prof. SAMPAIO DóRIA, redigido quando Mi-
nistro da Justiça. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1946. - Aureliano Leite. -
Altino Arantes. - Plínio Barreto. - Paulo Nogueira. 

N.0 3 241 

Substitua-se a redação do item III do § 24 do art. 164, pela 
seguinte: 

"III - A lei regulará a distribuição de lucros nas 
emprêsas, de modo que parte dêles beneficie os trabalha-
dores, estimulando a produção nacional, com melhoria 
das condições do trabalho e bonificação aos mais assí-
duos." 

Justificativa 

O preceito do projeto equivale a um simples e inexpressivo 
aumento de salário, sôbre cujo bom aproveitamento não se pode 
prever com antecipação. 

A redação proposta visa, precipuamente, o aumento da nossa 
produção, decorrente, é claro, da melhoria da vida~do trabalhador. 

De que vale um aumento de salário, se o operário continuar 
a depauperar o organismo num ambiente desconfortável e anti-
-higiênico onde exerce a sua atividade? 

A assiduidade do proletário deve ser condição para participar 
dos lucros da emprêsa; pois só assim se premiará o mérito e se 
garantirá o aumento da nossa produção, que é questão nacional. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1946. - Eurico de Aguiar 
Sales. 

N.0 3 256 
Ao art. 164. 

Redija-se da seguinte forma o n.0 III do § 24: 

"III - Participação obrigatória do trabalhador nos 
lucros das emprêsas, destinando-se a parte que couber 
aos trabalhadores à construção de obras de saúde públi-
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ca, instrução e assistência social, realizadas coletivamen-
te em seu benefício, e sob sua direção e responsabilidade." 

Justificativa 

A participação obrigatória do trabalhador nos lucros das em-
prêsas é hoje ponto pacífico. A maneira de aplicar os lucros a que 
tem direito o trabalhador é que constitui matéria controvertida. 
O pagamento da cota em dinheiro a cada trabalhador é uma fór-
mula. A maneira mais aconselhável, e já experimentada em vá-
.rias emprêsas, por sugestão dos próprios trabalhadores, é a que 
se indica na presente emenda. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1946. - Afonso de Carvalho. 

N.0 3 309 

Art. 164, § 24, n.o III. 
1 

Em vez de: 

"Participação obrigatória do trabalhador nos lucros 
das emprêsas", 

Dizer: 

"Participação do trabalhador no lucro líquido das 
emprêsas, apuradp para cobrança do impôsto de renda, 
mediante a constituição de um fundo de benefício social, 
com as exceções que a lei estabelecer. " 

Justificativa 

Como está redigido o n.0 III do § 24, não seria alcançado o 
objetivo que tem em vist8). a Constituição para melhorar as con-
dições de vida do trabalhador . A distribuição de lucros direta-
mente em dinheiro teria conseqüências desvantajosas à produção 
e ao próprio trabalhador, entre elas as seguintes: - a desigual-
dade da distribuição que seria feita pelas emprêsas mais lucrati-
vas e menos lucrativas; -- a insignificância da cota distribuída 
na maioria dos casos; - o desestímulo ao esfôrço individual, pelo 
prêmio igual a esforços, dedicações e capacidades diferentes; -
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a preferência da mão-de-obra pelas emprêsas que permitam maior 
distribuição, ao contrário muitas vêzes do interêsse público; - a 
impossibilidade de estender a medida aos serviços do Estado, que 
não comportam lucro. 

Ao contrário, a distribuição por meio de um fundo de bene-
fício social permitiria o agrupamento de pequenos lucros de diver-
sas emprêsas, e o melhor aproveitamento do que toca ao traba-
lhador pela realização de benefícios que, por si, êle não poderia 
obter, como seja, escolas, habitações, diversões, etc. 

A redação do Projeto, além dos inconvenientes apresentados, 
traria mais um sério obstáculo ao desenvolvimento de nossa eco-
nomia: afastaria o capital estrangeiro, que iria preferir outros 
países, em que o lucro não fôsse objeto de uma distribuição cuja 
efetivação conduziria a demonstração de contabilidade, fonte de 
atritos e desconfianças. 

A emenda, além disso, torna mais flexível o dispositivo, que 
será regulado por lei ordinária. Há exceções que se impõem. Há, 
em primeiro lugar, o caso da agricultura, em que a grande maio-
ria dos agricultores do interior do País não têm nem podem ter 
escrita regular e onde os anos favoráveis de lucro são compensa-
dos pelos anos maus de sêca, de inundações ou de pragas. O agri-
cultor no Brasil precisa tanto de amparo como o trabalhador. Há 
ainda o caso dos empreendimentos em que o risco é muito grande 
e em que os períodos de lucro alternam com os de prejuízo. 

Há o caso ainda das emprêsas de serviços públicos, cujo lucro 
é limitado por lei ou por contrato. 

É proposta das "Classes Produtoras", com a qual estou intei-
ramente de acôrdo. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1946. - Adroaldo Costa. 

N.0 3 374 

Art. 164, § 24, III. 

"Participação obrigatória do trabalhador nas emprê-
sas, assegurando-lhe participação na direção das mesmas, 
a fim de fiscalizar os lucros . " 
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Justificação 

A participação do trabalhador na direção das emprêsas, a fim 
de fiscalizar os lucros, é indispensável. Sem isso, os lucros das 
emprêsas ficariam ao sabor dos interêsses dos empregadores. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1946. - Joaquim Batista 
Neto. - Luiz Carlos Prestes. - Claudino José da Silva. - Alce-
do Coutinho. - Gregório Bezerra. - Maurício Grabois. - Trifi-
no Correia. - Carlos MarigheZla. 

N.0 3 999 

Emenda n.0 118 - ao art. 164, § 24, n.º III: 

Substitua-se pelo seguinte: 

Participação do trabalhador nos lucros das emprêsas, nos ca-
sos e pela forma que a lei, determinar. 

Justificação 

Em se tratando de uma experiência, deve deixar-se à lei ordi-
nária a indicação dos casos e condições em que a medida deve 
ser aplicada. 

Paulo Sarasate. - GÇLbriel Passos. - Magalhães Pinto. 

Nota. - Sôbre essas emendas o primeiro signatário fêz oral-
mente a ressalva de que, juntamente com seus dois colegas, ape-
nas as adotava para encaminhá-las à consideração da Casa, visto 
como discordam de várias e quanto a outras têm emendas pró-
prias acêrca da matéria. 

N.0 4085 

Art. 164, § 24, n.º ni. 
Em vez de: 

"Participaçãp obrigatória do trabalhador nos lucros 
das emprêsas", 
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Dizer: 

"Participação do trabalhador no lucro líquido das 
emprêsas, apurado para cobrança do impôsto de renda, 
mediante a constituição de um fundo de benefício social, 
com as exceções que a lei estabelecer." 

Justificativa 

Como está redigido o n.º III do § 24, não seria alcançado o 
objetivo que tem em vista a Constituição para melhorar as condi-
ções de vida do trabalhador. A distribuição de lucros diretamen-
te em dinheiro teria conseqüências desvantajosas à produção e ao 
próprio trabalhador, entre elas as seguintes: - a desigualdade 
da distribuição que seria feita pelas emprêsas mais lucrativas e 
menos lucrativas; - a insignificância da cota distribuída na maio-
ria dos casos; - o desestímulo ao esfôrço individual, pelo prêmio 
igual a esforços, dedicações e capacidades diferentes; - a prefe-
rência da mão-de-obra pelas ernprêsas que permitem maior dis-
tribuição, ao contrário muitas vêzes do interêsse público; - a 
impossibilidade de estender a medida aos serviços do Estado, que 
não comportam lucro. 

Ao contrário, a distribuição por meio de um fundo de bene-
fício social permitiria o agrupamento de pequenos lucros de di-
versas emprêsas; e o melhor aproveitamento do que toca ao traba-
lhador pela realização de benefícios que, por si, êle não poderia 
obter, como seja, escolas, habitações, diversões, etc. 

A redação do Projeto, além dos inconvenientes apresentados, 
traria mais um sério obstáculo ao desenvolvimento de nossa eco-
nomia: afastaria o capital estrangeiro, que iria preferir outros 
países, em que o lucro não fôsse objeto de uma distribuição cuja 
efetivação conduziria a demonstrações de contabilidade, fonte de 
atritos e desconfianças. 

A emenda, além disso, torna mais flexível o dispositivo que 
será regulado por lei ordinária. Há exceções que se impõem. Há, 
em primeiro lugar, o caso da agricultura, em que a grande maioria 
dos agricultores do interior do país não têm nem podem ter escri-
ta regular e onde os anos favoráveis de lucro são compensados 
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pelos anos maus de sêca, de inundações ou de pragas. O agricul-
tor no Brasil precisa tanto de amparo como o trabalhador. Há 
ainda o caso dos empreendimentos em que o risco é muito grande 
e em que os períodos de lucro alternam com os de prejuízo. 

Há o caso ainda das emprêsas de serviços públicos, cujo lu-
cro é limitado por lei ou por contrato. 

Sala das Sessões, 24 de junho de 1946. - Gaston Englert. -
Manoel Duarte. - Celso Machado. - Herophilo Azambuja. -
Theodomiro Fonseca. - José Augusto. -Alde Sampaio. - Agos-
tinho Monteiro. - José Carlos Pereira Pinto. - Durval Cruz. -
Daniel Carvalho. 

EMENDA DE REDAÇÃO N.0 362 * 

Ao art. 157 
Redija-se o art. 157 por esta forma: 
Art. 157. A legislaç&o do trabalho e a da previdência social 

obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem à 
melhoria de condição dos trabalhadores: 

IV - participação obrigatória e direta do trabalhador nos 
lucros da emprêsa, nos têrmos e pela forma que a lei determinar; 

Justificação 

Envolve dois aspectos a emenda de redação por mim apre-
sentada: a redação propriamente dita do art. 157 do Projeto e a 
ordem de enumeração dos preceitos da legislação do trabalho e 
da previdência social. 

1. Desde que o art. 5.0, inciso XV, em conseqüência de 
emendas oferecidas ao Projeto primitivo, trata, distintamente, do 
direito do trabalho - letra a - e de "normas gerais de seguro e 
previdência social" - letra b - não deve ser mantida, no art. 157, 
a expressão "legislação do trabalho", para compreender preceitos 

" Incorporada ao texto constitucional. (V. D. A. de 18-9-1946, 
pp. 5 047 a 5 065l . 
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do trabalho e da previdência social. Impõe-se outra redação, como 
esta: "A legislação do trabalho e a da previdência social obedece-
rão aos seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria 
de condições dos trabalhadores ... " Igual adaptação reclama o 
parágrafo único . 

Quanto a alguns incisos do mesmo art. 157, recomendam-se, 
também, pequenas alterações de forma. 

Assim, no inciso III, parece que se deva dizer participação 
obrigatória e direta "nos lucros da emprêsa" (daquela emprêsa a 
que o trabalhador presta serviços), e não "nos lucros das emprê-
sas". 

2. Sem pretender sistematizar, com precisão, os preceitos 
contidos no art. 157, que tiveram origens diversas, desde a elabo-
ração da Constituição de 16 de julho de 1934 até ao atual Projeto 
de Constituição, proponho que se lhes dê, na enumeração, esta 
ordem: 

Incisos I, II e III - princípios que, no tocante à fixação do 
salário, significam restrições à vontade das partes no contrato de 
trabalho: salário mínimo, proibição de diferença de salário, salá-
rio de trabalho noturno; 

Inciso IV - participação do trabalhador nos lucros da em-
prêsa, que se relaciona com a retribuição do trabalho; 

Sala das sessões, 12 de setembro de 1946. - Elói Rocha. 



COMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO  
REUNIÃO EM 1-8-1946  

Ultimada a discussão e votação do capítulo Dos funcionários 
públicos civis, passou-se a tratar do Dos direitos sociais, que tem 
no substitutivo da Subcomissão a emenda Da ordem econômica e 
social. No projeto o capítulo consta de um só artigo, o 164, com 39 
parágrafos. No substitutivo da Subcomisão a matéria foi apresen-
tada em artigos numerados de 1 a 17 . 

1 

Foram, a seguir, discutidas e votadas estas disposições, que fo-
ram aprovadas: 

"Art. 13. A legislação do trabalho observará os se-
guintes preceitos, além de outros que visem melhorar a 
condição dos trabalhadores: 

III - Partictpação obrigatória dos trabalhadores nos 
lucros das emprêsas, direta ou indiretamente, nos têrmos 
e pela forma que a lei determinar . " 

Ao se discutir o inciso III, o Sr. Honório Monteiro requereu o 
destaque da emenda 709, de autoria do Sr. Sousa Costa, o que foi 
deferido, sendo a mesma aprovada . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 
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REUNI.A.O EM 15-5-1946 * 

As 14 horas, abre-se a sessão com a presença dos Senhores: 
Nereu Ramos, Prado Kelly, Cirilo Júnior, Gustavo Capanema, 

Ataliba Nogueira, Magalhães Barata, Arruda Câmara, Adroaldo 
Mesquita, Eduardo Duvivier, Silvestre Péricles, Costa Neto, Graccho 
Cardoso, Milton Campos, Waldemar Pedrosa, Caires de Brito, Baeta 
Neves, Atílio Vivacqua, Ivo de Aquino, Raul Pila, Aliomar Baleeiro, 
Artur Bernardes, Sousa Costa, Flávio Guimarães, Benedito Vala-
dares, Agamemnon Magalhães, Flôres da Cunha, Soares Filho, Her-
mes Lima, Guaraci Silveira, Clodomir Cardoso, Café Filho, Acúrcio 
Tôrres. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Está aberta a sessão. 
Vamos passar à votação do art. 15, assim redigido: 

"A legislação do trabalho observará os seguintes pre-
ceitos além de outros que visem melhorar a condição dos 
trabalhadores: 

c) participação obrigatória nos lucros das emprê-
sas." 

A êste dispositivo foram apresentadas as seguintes emendas: 
A primeira, firmada pelos Srs . Cirilo Júnior, Magalhães Ba-

rata, Atílio Vivacqua e Adroaldo Mesquita, nestes têrmos: 

"- participação obrigatória nos lucros das emprê-
sas, subordinada, na forma da lei, ao tempo de serviço e 
à freqüência ao trabalho." 

A segunda, que é a seguinte, assinada pelo Sr. Deputado Ata-
liba Nogueira: 

"-Acrescente-se: "A lei facilitará aos empregados a 
aquisição de ações ou cotas de capital das emprêsas em 
que trabalharem. " 

* Ata publicada sem revisão de membros da Comissão. 
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A terceira, do Sr. Caires de Brito, que reza: 

"- Acrescente-se, in fine: "assegurando-lhe igual-
mente participação na direção das mesmas". 

A quarta, firmada pelo Sr. Costa Neto, assim redigida: 

"Substitua-se o inciso, em debate, pelo seguinte: "par-
ticipação do empregado nos lucros das emprêsas, sempre-
juízo do desenvolvimento econômico das mesmas e do 
justo salário" . 

A quinta, dos Srs. Milton Campos e Prado Kelly: 
"Acrescente-se: "com as conseqüências impostas pela 

necessidade da fiscalização" . 

A sexta, apresentada pelo Sr. Eduardo Duvivier: 

"Substitua-se a palavra "emprêsa" pela expressão 
"indústrias manufatureiras." 

De acôrdo com o Regimento, será votada, em primeiro lugar, 
a emenda substitutiva do i=;r. Cirilo Júnior e outros. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Presidente, a letra e do art. 15 
diz apenas: 

"participação obrigatória nos lucros das emprêsas". 

É evidente que essa participação não poderá deixar de ser re-
gulada por lei. Aqui, em~ncia-se apenas o princípio, mas a sua 
aplicação será objeto de lei ordinária. Nem pode ser de maneira 
diferente. 

A participação obrigatória nos lucros das emprêsas é princí-
pio defendido até por partidos conservadores. Há muitos anos tal 
reivindicação já vinha sendo defendida, se me não engano, no 
programa do partido do eminente Sr. Artur Bernardes. 

O SR. ARTUR BERNARDES - No meu Govêrno, em mensa-
gem ao Congresso, tratei dêsse assunto. 

O SR. HERMES LIMA. - De modo que não é idéia nova, que 
se possa chamar revolucionária. 

É evidente que a participação nos lucros das emprêsas, mais 
tarde ou mais cedo, há de requerer a participação dos emprega-
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dos· na direção das mesmas, ou, pelo menos, que lhes seja conce-
dido algum meio de fiscalização dos lucros das emprêsas. 

A emenda do eminente Representante Sr. Cirilo Júnior diz: 

"participação obrigatória nos lucros das emprêsas, 
subordinada, na forma da lei, ao tempo de serviço e à 
freqüência ao trabalho" . 

Penso que tôda essa matéria deveria ser deixada para a lei 
ordinária, porque - atenda bem a nobre Comissão - o inciso não 
pode ser aplicado como está; terá de receber o meio hábil de apli-
cação, que será dado pela lei ordinária. 

Nestas condições, considero inoportuna, neste momento, qual-
quer particularização ao enunciado do princípio . Não digo que 
seja contrário à emenda apresentada pelo ilustre Representante; 
acho, porém, que o princípio, como está, não oferece qualquer pe-
rigo. A sua aplicação só poderá ser disciplinada em lei ordinária. 
A Constituição deve conter apenas o princípio. 

Entendo, Sr. Presidente, que, por tudo isso, a Comissão an-
daria acertadamente rejeitando a emenda. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Há outra emenda que 
vou ler: 

"A participação nos lucros, prevista na alínea e, po-
derá ser direta, ou mediante reserva especialmente for-
mada para êste fim. " 

O SR. HERMES LIMA - Ainda a esta emenda aplicam-se as 
considerações que acabo de expender quanto à anterior. Os argu-
mentos são os mesmos; acho que o princípio deve ficar na sua ge-
neralidade como está. Só poderá ser aplicado quando a lei o disci-
plinar, porque, em face das circunstâncias que forem surgindo, 
as disposições poderão ser mais precisas. 

Com estas considerações, proponho que se mantenha o inciso 
como está. 

O SR. CIRILO JÚNIOR - Sr. Presidente, ouvi atentamente 
as considerações feitas pelos eminentes membros da Comissão e 
vejo a procedência das mesmas. Nessas condições, retiro a emenda. 
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O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - O Sr. Deputado Ciri-
lo Júnior acaba de retirar a sua emenda. 

O SR. ARRUDA CÂMARA - Louvado seja Nosso Senhor Je-
sus-Cristo. Desta vez felicito-me por me encontrar de inteiro acôr-
do com o nobre colega e amigo, o ilustre Deputado socialista Her-
mes Lima. 

O SR. HERMES LIMA - Com muita honra para mim. 
O SR. ARRUDA CÂMARA - Vejo S. Exa., no atinente a êsse 

princípio, perfeitamente enquadrado na doutrina das Encíclicas 
pontifícias. Na Quadragesimo Anno, o Santo Padre Pro x1, repro-
duzindo a doutrina de LEÃO xm, dizia: 

"Todavia, nas hodiernas condições sociais, julgamos 
seja mais prudente que, na medida do possível, o ajuste 
do trabalho venha a ser temperado um pouco com o con-
trato de sociedade, conforme já se principiou a fazer em 
diversas maneira$, com não poucas vantagens para os 
mesmos operário~: e patrões. Destarte os operários se 
tornam co-interessados ou na propriedade ou na admi-
nistração, e com parte em certa medida nos lucros au-
feridos." 

Assim, a participação dos operanos nos lucros das emprêsas 
é princípio de alta justiça social, consagrado na doutrina das En-
cíclicas pontifícias e, comp tal, inteiramente integrado na doutri-
na socialista católica. 

O SR. AGAMEMNON MAGALHÃES - Não só nos lucros co-
mo na direção de emprêsas. 

O SR. ARRUDA CÂMARA - Sinto-me contente de ver esta 
Comissão inteiramente de acôrdo com a doutrina social católica, 
propugnando por princípios de alta justiça social, que trarão, por 
certo, grandes transformações na vida social brasileira ou nas 
relações entre operários e patrões de nossas fábricas e indústrias. 

Nada tenho a objetar em que se deixem para a lei ordinária 
as diversas modificações que o legislador julgar oportuno, mas o 
princípio deve ficar cons;:i,grado na Constituição de 46, como re-
conhecimento da justiça social, apregoada em nossa doutrina so-
cial católica. 
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O SR. EDUARDO DUVIVIER - Sr. Presidente, concordo in-
teiramente com o princípio contido na emenda do Sr. Deputado 
Hermes Lima. Vejo, porém, grande dificuldade na sua aplicação 
ao meio rural, por isso que as nossas populações rurais não têm 
escrita nem meios para apurar os lucros líquidos, que ali, de modo 
geral, quase não existem. Comumente, nossa produção agrícola é 
feita de parceria. Já há, portanto, participação dos lavradores ou 
dos encarregados do custeio, ou lida, do gado nos resultados das 
emprêsas. 

' 

Não creio que nenhum produtor do campo fuja, por esta ou 
por aquela forma, de dar participação nos lucros aos seus auxilia· 
res. Acredito, porém, que essa disposição, aplicada ao nosso meio 
rural, será ineficiente e virá criar grandes dificuldades, pela im-
possibilidade, como disse, da apuração dos resultados, acrescendo 
que os lucros seriam hipotéticos, em geral, porque, ao que estou 
informado, em todo o Brasil a nossa agricultura é feita na forma 
parceria. 

Pediria a V. Exa. que submetesse à Comissão urna subemen-
da excluindo as emprêsas de produção agrícola, sendo a redação 
adaptada ao texto. Penso que assim o meu pensamento ficaria 
claro. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - O Sr. Deputado Edu-
ardo Duvivier retirou a sua emenda e apresentou subernenda nos 
seguintes têrrnos: 

"Ficam excluídas as ernprêsas de produção agrícola 
ou pecuária . " 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Tenho emenda sôbre o mes-
mo assunto, mas sob outro ponto de vista, para a qual peço pre-
ferência. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Comunico à Comis-
são que o ilustre Representante Sr. Costa Neto retirou sua emenda. 

Vamos passar à votação do dispositivo da letra e, salvo as 
emendas. 

Os Senhores que aprovam o dispositivo queiram conservar-se 
sentados. (Pausa.) Aprovado. 
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O SR. ARTUR BERNARDES - Sr. Presidente, o assunto 
que se debate é de importância transcendental, por isso que en-
volve a possibilidade de conciliação entre patrão e operário, entre 
capital e salário. 

A meu ver, nada poderia amortecer µiais essa questão, que 
vem de longa data, do que o estabelecimento de medida justa, 
como esta: a de dar ao operário participação nos lucros líquidos 
da emprêsa em que trabalha. 

Sabemos que a idéia vem de remota época, ou desde que o 
chefe da Igreja Católica, em uma de suas memoráveis Encíclicas, 
aconselhou a providência a seus jurisdicionados espirituais espa-
lhados por todo o orbe . 

Quero crer que, adotado o preceito, e executado lealmente, a 
questão operária desaparecerá. Desde que o operário tenha, de 
uma parte, salário fixo, e, de outra, a certeza de participar nos 
lucros da emprêsa em que trabalha, dedicar-se-á com maior gôsto 
1. prosperidade desta, furtl'Lr-se-á às greves e evitará as costumei-
ras danificações no material. 

Parece-me será êsse um passo acertado que iremos dar . En-
tretanto, não será possível generalizar a medida, de uma vez. 
Cumpre considerar o meio brasileiro e examinar em que campo 
deve começar a ser aplicado o nôvo princípio. Nas capitais, onde 
há emprêsas bem organiz;adas, com perfeita contabilidade, pode-
rá êle ser observado, desd~ já. Nas atividades rurais, porém, nas 
indústrias agrícolas, aind11 deficientemente organizadas, parece-
-me desaconselhável. Os proprietários agrícolas, em maior núme-
ro, não têm regularmente escrituradas a sua Receita e a sua Des-
pesa. 

De maneira que, no r:peio agrícola, não parece exeqüível, des-
de já, essa medida, que deverá ser adiada para quando as circuns-
tâncias a permitirem . 

É justa a providência,. e creio que a sociedade se aquietará no 
dia em que ela fôr aplicada. 

Era o que tinha a di:.?;er. 
O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Vamos passar à vo-

tação das emendas . 
Dentre elas, há umi:i., aditiva, de autoria do Sr. Caires de 

Brito, assim redigida: 
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"assegurando-lhes, igualmente, participação na dire-
ção das mesmas". 

O SR. CAIRES DE BRITO - Sr. Presidente, acaba de ser 
votado pela Comissão o dispositivo em que se faculta ao operário 
participação nos lucros das emprêsas. Não é questão nova, con-
forme, aliás, asseguraram diversos oradores, mas muito controver-
tida sob o ponto de vista de saber se é benéfica à classe operária, 
ou se, pelo contrário, possa transformar-se em pura demagogia, 
em detrimento dos reais interêsses dos trabalhadores. 

A medida ora aprovada terá, naturalmente, de ser examina-
da sob diversos aspectos, porque, não sendo apreciada em tôdas 
as suas facêtas, para que se lhe dê aplicação justa e equitativa, 
poderemos cair na cilada da demagogia, acenando à classe traba-
lhadora com uma suposta melhoria, quando, na prática, a estamos 
enterrando numa ilusão que logo se dissipará, criando para a eco-
nomia nacional conseqüências imprevistas. 

Ora, para analisarmos a participação dos operários nos lucros 
das emprêsas, devemos ter em mente o que são os lucros das em-
prêsas que representem, realmente, a mais-valia do emprêgo do 
capital, à custa do trabalho, do braço operário. 

Se, para haver lucros, é preciso que, em determinadas condi-
ções, certos elementos entrem para julgar tais lucros, precisamos 
prestar muita atenção, a fim de não agirmos injustamente em 
relação àqueles que, em grande parte, proporcionam os grandes 
lucros às emprêsas. 

Em primeiro lugar, só devemos aceitar êsse dispositivo com 
sua conseqüência lógica em qualquer sociedade ou emprêsa. Para 
que se participe nos lucros, é preciso ser sócio; essa a verdade ine-
xorável. Ninguém pode ter lucro sem ser sócio, porque, caso con-
trário, ir-se-ia pagar o salário justo como uma dádiva, correndo 
esta por conta da boa ou má vontade do empregador. Digo dá-
diva, porque não interessa a participação nos lucros, quando êstes 
não são fiscalizados e geridos por quem de direito. Ora, Sr. Presi-
dente, não sei de outro meio para o operariado fiscalizar sua par-
ticipação nos lucros, senão sua inclusão na direção da emprêsa. 
Dar participação de lucros e tirar a possibilidade de fiscalização 
ou administração, naquilo que apresenta lucros, efetivamente, é 
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demagogia e nela não deve cair esta Comissão. Entregar ao ope-
rariado as possibilidades de, no fim do ano, obter tantos por cento 
na produção da emprêsa, exige, como conseqüência lógica, dar a 
êsse mesmo operário a possibilidade de, durante o ano e no fim 
do ano, fiscalizar a escrita e o movimento dessa emprêsa. 

Sr. Presidente, estaríamos, de outra forma, entregando a 
vida de centenas de milhares de homens à boa ou má sorte de um 
determinado número, em muito menor proporção. Se o operário 
tem direito a participação nos lucros, também tem o direito de 
velar pelos seus interêsses, a fim de que êste ou aquêle proprietá-
rio mais ou menos aventureiro não jogue com os interêsses de mi-
lhares de famílias nas aventuras que por acaso venha a fazer. 
Quantas vêzes vemos, por inadvertência, por audácia, por aventu-
rismo, os casos de falência, os casos de desastres em administra-
ções! 

Acontece, de outro lado, Sr. Presidente, que quando falam 
em emprêsas e em lucros,, pensam os Senhores em grandes em-
prêsas, bem administrada:s, e não nas pequenas emprêsas, onde, 
talvez, o lucro do operário no fim do ano seja insignificante para 
justificar a medida. 

Tudo isso, Sr. Presidente, é como se diz: uma "pílula doura-
da", que não interessa à classe operária engolir, sem que não lhe 
seja possível a participação na direção das emprêsas. 

Acontece ainda, Sr. Presidente, que com a não participação 
dos trabalhadores nas emprêsas, e sendo os mesmos a maioria, 
porquanto são centenas ou milhares, em relação à propriedade de 
um ou dois ou mais donos, sem essa fiscalização os operários não 
ficarão certos de que o lucro que aparece na escrita, no fim do 
ano, é realmente o lucro real da emprêsa. 

Ainda mais: com a participação no suposto lucro, que no fim 
do ano talvez não dê para um presente de Natal para a família, 
perde o operário a liberdade de ação, a liberdade de escolher seu 
trabalho, como desejar. Aperfeiçoamos o sistema feudal de explo· 
ração da indústria, porque tiramos até a característica do regime 
capitalista, que é a livre escolha de trabalho, em qualquer lugar, 
de acôrdo com a vontade do operário. Infringe-se, portanto, prin-
cípio do próprio regime c:apitalista, que faculta ao operário a livre 
escolha de seu emprêgo e a remuneração do mesmo, à base do 
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salário. Assim, sem a participação do operário na direção da em-
prêsa, através, vamos dizer, de uma eleição de delegados, não é 
possível a aplicação da medida, que se transforma em medida de-
magógica, que não interessa à classe operária. 

Voto com o dispositivo em aprêço, com a emenda que apre-
sentei. Ao contrário do que afirmou o Sr. Deputado Bernardes, 
a participação nos lucros não viria acabar com a luta de classes, 
a luta de classes existe justamente porque uns dominam e outros 
são dominados, porque uns têm lucro e outros vendem seu tra-
balho. A participação nos lucros não vem evitar que uns tenham 
lucro e outros continuem vendendo seu trabalho. A luta de clas-
ses é uma decorrência do capitalismo, é uma conseqüência do 
sistema social onde há exploradores e explorados, os que têm lu-
cro e os que com seus esforços concorrem para que o lucro parti-
cular exista. 

O SR. ARTUR BERNARDES - É o que se procura evitar 
agora com a medida. 

o SR. CAIRES DE BRITO - Essa medida não a fará desa-
parecer, infelizmente ... 

Não ponho nenhuma dificuldade ao dispositivo se V. Exas. vo-
tarem pela participação do operário na direção das emprêsas. 

O SR. ARTUR BERNARDES - É outra coisa. 
O SR. CAIRES DE BRITO - Mudaria completamente o pro-

blema, sei eu! 
E ainda há o perigo da medida proposta criar maiores difi-

culdades na reivindicação dos salários, com promessas de supos-
tos lucros no fim do exercício. 

Vê V. Exa. que isso não diminuirá o problema da luta de 
classes; ao contrário, aumentá-lo-ia. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Parece que V. Exa. labora 
em engano ao encarar o problema. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Não laboro em engano; estou 
dissecando o problema, que foi aqui examinado por alto. 

Com isso também não vai acabar a necessidade de greve; e 
devemos lutar para que não acabe, porque é a liberdade concedida 
ao indivíduo para se levantar contra alguma coisa que vá oprimir 
os seus interêsses. 
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o que interessa à classe operária é reforçar cada vez mais 
seus organismos: liberdade para seus sindicatos, autonomia para 
os mesmos, a fim de que possam judiciosamente, em determinado 
momento, seus membros, como cidadãos livres, saber do que lhes 
interessa ou não. 

O que interessa à classe operária é que possa resolver sôbre 
se é ou não aconselhável fazer greve para obter seus direitos. O 
que interessa à classe operária é garantir a jornada de 8 horas de 
trabalho, porque é já uma conquista histórica. 

Justificando assim minha emenda, espero que a nobre Co-
missão complete sua visão dando ao operário o direito de partici-
pação na direção da emprêsa, para fiscalizar seus lucros. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Sr. Presidente, pediria a 
V. Exa. que lêsse a emenda do Sr. Caires de Brito. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - A emenda do Sr. Depu-
tado Caires de Brito é a seguinte: 

"Acrescente-se in fine: 
"assegurando-lhe~• igualmente participação na direção 
das mesmas (em prêsas) . " 

Encaminhando a votação, quero esclarecer meu voto. 
Creio que não há hoje, no Brasil, quem combata se consigne 

na Constituição, no inte+êsse dos trabalhadores, a participação 
obrigatória no lucro das emprêsas. 

O artigo está redigido de forma obrigatória: "A legislação do 
trabalho observará os seguintes preceitos ... ", e entre êsses pre-
ceitos está a participação obrigatória no lucro das emprêsas. 

Estou de perfeito acôrdo com o Sr. Deputado Hermes Lima, 
em que a forma dessa participação, a maneira de ser o preceito 
executado, fique à legislação ordinária. 

O SR. FLôRES DA CUNHA - Nesse caso, V. Exa. mantém 
o dispositivo. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Mantenho o disposi-
tivo tal como está redigido. O preceito, como está redigido, na 
minha opinião, é lapidar. 

O SR. FLORES DA CUNHA - De acôrdo com V. Exa. 
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O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Se começarmos aquj 
a estudar a forma dessa participação, se começarmos a fazer lei 
ordinária dentro dêste dispositivo, não entregaremos o projeto de 
Constituição dentro do prazo regimental. O assunto é de grande 
importância para a paz social do Brasil. 

O SR. PRADO KELL Y - ~ uma novidade no direito bra-
sileiro. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Por conseguinte, re-
servamos a matéria para a legislação ordinária, a fim de que ali 
seja amplamente estudada e discutida, de modo que assegure o 
direito dos trabalhadores, sem sacrificar a existência das emprê-
sas. É assunto que merece ser estudado devidamente, com o maior 
cuidado, e, na minha opinião, a única fórmula inteligente é dei-
xá-lo para a legislação ordinária. Nesse sentido, voto contra tô-
das as emendas apresentadas, por manter apenas o princípio que 
o dispositivo da subcomissão sàbiamente consagra. 
'""- O SR. EDUARDO DUVIVIER - Estou de inteiro acôrdo com 
as considerações de V. Exa., Sr. Presidente, e, diante delas, reti-
ro minha emenda, apresentada apenas tendo em vista a dificul-
dade, que, provàvelmente, a legislação ordinária saberá resolver. 

O Sr. NEREU RAMOS (Presidente) - O Sr. Deputado Eduar-
do Duvivier retira sua emenda. 

O SR. MILTON CAMPOS - Nos têrmos de minha emenda, 
fàcilmente se verifica que meu objetivo era extrair uma conse-
qüência do princípio da participação nos lucros; era conseqüên-
cia muito importante, porque se referia à possibilidade de fiscali-
zação, do cumprimento do dispositivo. 

Em face, porém, das palavras que V. Exa., Sr. Presidente, 
acaba de proferir, e das que anteriormente havia pronunciado o 
nobre Deputado Sr. Hermes Lima, também concordo em que na 
lei ordinária se cuide, não só do processo de participação, como 
do sistema de fiscalização. E, por êsses fundamentos, retiro a 
emenda que tive a honra de submeter à Comissão. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - O Sr. Deputado Mil-
ton Campos também retira sua emenda. Ficará nos Anais como 
sugestão para a lei ordinária. 
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O SR. CAIRES DE BRITO - Não retiro minha emenda, por-
que ela acrescenta um princípio nôvo, qual o de participação na 
direção das emprêsas. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - O Sr. Caires de Brito 
não retirou sua emenda, que, portanto, será submetida a votação. 

O SR. ADROALDO MESQUITA - Sr. Presidente, voto com 
a mais viva alegria, pelo dispositivo, porque há mais de quinze 
anos me tenho batido, pela imprensa e pela tribuna, em favor da 
participação do nosso operariado nos lucros das emprêsas. 

Sàbiamente se deliberou, aqui, que fique para a lei ordinária 
a regulamentação dêsse dispositivo constitucional. Lá se vai dizer 
se essa participação ficará apenas nos lucros ou se o operariado 
terá, ainda, ingerência na direção, quiçá na propriedade das em-
prêsas, conforme brilhantemente demonstrou, em dias passados, 
da tribuna da Assembléia, o ilustre Deputado pelo Rio Grande do 
Sul, Sr. Daniel Faraco (muito bem!). 

Não nutro, porém, o 'receio que acaba de manifestar o nobre 
Deputado Caires de Brito, quando diz não poder o empregado 
verificar se de fato existe ou existiu o lucro que a emprêsa declara. 

Não há, no Brasil, emprêsa que não tenha um sócio nato, 
chamado Fisco. É êle que, em cada ano, vai examinar, com todo 
o rigor, a escrituração das sociedades, verificando, através do im-
pôsto de consumo e do impôsto de renda, qual o verdadeiro lucro 
que tiveram; e, de acôrdo com essa manifestação fiscal, terá o 
empregado o direito de reclamar para si o lucro ali apurado. 

É o que tenho visto, na minha longa prática de advogado; 
e, por se tratar de probiema muito complexo, não quero tomar 
mais tempo à Comissão, declarando que voto com entusiasmo e 
alegria pelo dispositivo. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, quando se 
discutiu a letra e do artigo, não estava presente; mas fui infor-
mado de que o ilustre Hepresentante Hermes Lima e, posterior-
mente, V. Exa. encareceram a importância da matéria. · 

Desde que saí da Faculdade de Direito de São Paulo - no 
quarto ano, pois recebi o grau de bacharel no Rio de Janeiro -
que, pro'!urando conhecer o aspecto social da vida brasileira, co-
mecei a entender que a melhor forma de conciliar os interêsses 
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dos capitalistas com os dos operários, proletários, artesãos, era 
estabelecer uma relativa harmonia entre capital e trabalho, com 
latitude razoável para os lucros das emprêsas, distribuindo-se o 
excesso dêsses proventos com aquêles que ajudaram a produção. 

Agora que o assunto vem à discussão, parece-me azado de-
clarar que não modifiquei êsse meu pensamento; pelo contrário, 
hoje, mais do que nunca, é preciso adotá-lo na legislação. 

A ingerência do operário na administração das emprêsas se 
fará; será questão de tempo; mais cedo ou mais tarde, êles co-par-
ticiparão da direção das emprêsas em que trabalham. 

Quanto à possibilidade de serem fraudados na apuração ver-
dadeira dos lucros, entre nós, hoje, isso não é mais possível, porque 
o contrôle do Fisco é de absoluto rigor; ao contrário do que ante-
riormente acontecia, não é mais possível fazer escrita dúplice -
é uma só e fiscalizada por cérberos, de modo que não vejo razão 
para o temor manifestado pelo ilustre Deputado comunista. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Não tenho temor. Estou defen-
dendo a classe operária. 

O SR. FLôRES DA CUNHA - Entendo que V. Exa. obra muito 
bem quando defende a classe operária; mas não vejo que risco 
poderá a mesma correr, dando-se-lhe, desde já, a administração ou 
co-participação na administração das emprêsas. Se avançarmos ao 
ponto de, desde logo, estabelecer que quem ajuda a produzir é co-
-participante do lucro auferido, já se terá progredido bastante no 
caminho da harmonização do capital e do trabalho. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Permita V. Exa. um esclareci-
mento. Em primeiro lugar, a emenda sôbre participação nos lucros 
não é do Partido Comunista; em segundo lugar, a fiscalização de 
escrita é apenas um aspecto; citei outras razões, inclusive a de o 
operário não ficar sujeito a aventuras do proprietário fazendo ne-
gócios que levem à ruína milhares de trabalhadores. 

O SR. F'LôRES DA CUNHA - O representante de maior ca-
pital na emprêsa não pode querer forjar a própria desgraça; êle 
deve ser o melhor fiscal da aplicação dos seus recursos. 

Sr. Presidente, de acôrdo com a opinião do Professor Hermes 
Lima, corroborada pela de V. Exa., voto o dispositivo como está, 
não apoiando a emenda do ilustre Deputado Caires de Brito. 
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O SR. PRADO KELLY - Sr. Presidente, no momento em que 
incluímos, no art. 15, o preceito de que a legislação do trabalho, 
entre outros princípios, observará o da participação obrigatória 
nos lucros das emprêsas - fórmula recomendada na Encíclica 
Quadragesimo Anno, aceita e preconizada por diferentes partidos 
políticos, entre os quais aquêle a que pertenço - tenho para mim 
que a conseqüência do princípio, isto é, a fiscalização do modo por 
que se deva alterar esta participação obrigatória, incumbe neces-
sàriamente ao legislador ordinário. 

Entre as formas de fiscalização, diferentes me ocorrem. Se se 
trata de associação estabelecida por fôrça do dispositivo, já a legis-
lação comercial dá o direito do exame de escrita. 

Outro processo pode ser o defendido pelo Sr. Deputado Caires 
de Brito. 

Terceiro sistema pode ser o de entregar-se aos trabalhadores 
a ingerência nas emprêsas, o que importaria em direitos, justifi-
cando até a inclusão de representantes no Conselho Fiscal, e mes-
mo na Diretoria das empr~sas. 

Há, portanto, diferentes modos de regular a fiscalização. O 
legislador ordinário optará entre êles. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Falo em administração e não em 
fiscalização. 

O SR. PRADO KELLY - Não há dúvida que o princípio é o 
da participação nos lucros. 

Como conseqüência dq princípio, para amparar o patrimônio 
do operário, que fica assirp. acrescido, é que V. Exa. na cláusula 
aditiva propunha - "assegurando-lhes igualmente participação 
na direção das mesmas". 

Participação para quê, senão para a fiscalização do direito que 
lhe garantimos? 

O SR. CAIRES DE BRITO - A medida será regulada na lei 
ordinária. 

O SR. PRADO KELLY - Logo, o que V. Exa. deseja é uma 
garantia do direito, porque diz - "assegurando-lhes". 

O direito qual é? - Q da participação obrigatória nos lucros. 
A garantia qual será? Para V. Exa., é a participação na direção das 
emprêsas. Mas podem existir outras formas de garantia. A lei ordi-
nária é que vai estabelecer a garantia do direito que consagramos. 
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O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Em votação a emenda 
do Sr. Caires de Brito. 

Os Senhores que a aprovam queiram ficar sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
O SR. SOARES FILHO - Sr. Presidente, desejo declarar que 

votei pela emenda Caires de Brito. 
O SR. BAETA NEVES - Faço idêntica declaração. 
O SR. SILVESTRE PÉRICLES - Sr. Presidente, votei de 

acôrdo com V. Exa., mas acho a fiscalização imprescindível como 
decorrência do princípio. Se consagramos o direito de participação 
a lei ordinária deve estabelecer o meio de torná-lo efetivo, e um 
dos meios é a participação. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Passemos à emenda 
aditiva do Sr. Ataliba Nogueira. 

"A lei facilitará aos empregados a aquisição de ações 
ou cotas de capital das emprêsas em que trabalharem." 

O SR. ATALIBA NOGUEIRA - Sr. Presidente, segundo a 
legislação vigente, os direitos dos trabalhadores em geral, nas suas 
relações com os patrões, se cingem ao contrato de trabalho. 

O contrato de trabalho, como sabemos, nada mais é do que 
mera locação de serviços. Importa temperarmos êste contrato de 
trabalho atual com o contrato de sociedade. A transição não se 
pode fazer de um salto. Não é possível a passagem súbita de um 
regime para outro, mas havemos de, por estádios, procurar atingir 
aquilo que anuncio como sendo filho de estrita justiça social. 

Por que aquilo que se consegue, quer pelo trabalho, quer pelo 
capital, ficar somente para o capital e não atingir também o tra-
balho? 

Assim, nesta evolução - e não revolução - nesta gradação, 
iremos chegar à participação dos trabalhadores nos lucros. Isso 
acabou de ser votado. Temos de passar além: à participação do 
trabalhador na propriedade da emprêsa, e, por último, na sua 
direção. 

Por estádios, repito, haveremos de atingir a êsse ideal, porque 
é de justiça. 
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Hoje, temos somente a locação de serviços; procuremos, então, 
e cada vez mais, dar ao contrato de trabalho o caráter de contrato 
de propriedade. 

Nesse sentido é minha emenda: 

"Acrescente-se ao artigo em discussão: 
A lei facilitará aos empregados as aquisições de ações 

ou cotas de capital das emprêsas em que trabalharem." 

E' filiada a emenda aditiva ao espírito de estrita justiça. 
Dirão que a lei ordinária poderá fazer isso independentemente 

da Constituição. Entendo, porém, que, se estamos carreando para 
a Constituição tudo quanto julgamos absolutamente estrutural 
para a nossa organização social, êsse dispositivo também pode ser 
aí incluído, embora sob a linguagem tão-somente de que a lei "há 
de facilitar". 

A própria linguagem empregada pelo legislador constituinte, 
nessa emenda, é de perfeita prudência e não será letra morta, a 
menos que o legislador orciplário não queira cumprir seu dever. 

Nenhum espanto há d~ causar o que acabo de expor, Senhor 
Presidente, porquanto, em primeiro lugar, é a dedução lógica de 
tôda e qualquer organização social, baseada na justiça; e, em se-
gundo, é aquilo que eu, pelo menos, aprendi com o meu primeiro 
mestre, o saudoso bispo de Campinas, D. JoÃo BATISTA CORREIA NE-
RY, em 1909, portanto em data bem recuada na vida social e econô-
mica do Brasil. Escrevendo a sua primeira pastoral como bispo de 
Campinas, ao saudar os seus diocesanos, colocou, com palavras 
incisivas - aliás, tôda sua pastoral é consagrada à devida retribui-
ção do jornal aos trabalhadores - a participação do trabalhador 
nos lucros. 

Ora, essa participação, diante do nôvo instituto jurídico, que 
se impõe pela justiça, não pode cingir-se só ao aprovado - parti-
cipação nos lucros: há de estender-se, progressivamente, à partici-
pação na propriedade, e, afinal, terminar na participação da dire-
ção da emprêsa. 

Assim - para citar ainda a palavra da Igreja - na Encíclica 
Quadragesimo Anno, o Saµto Papa Pro XI, em 1931, escreveu: 

"Destarte, os operários se tornam co-interessados, ou 
na propriedade ou na administração e co-partes, em certa 
medida, nos lucros auferidos." 
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Um dos principais autores dessa matéria, profundamente ca-
tólico, é o professor universitário italiano GrusEPPE ToNIOLO, que 
escreveu estas palavras, vai para 65 anos, como a nos mostrar o 
têrmo da nossa jornada, têrmo que o acelerar dos acontecimentos 
nos mostra estar para muito breve: 

"O trabalho cada vez há de ser mais dominante; a 
natureza há de ser cada vez mais dominada; o capital 
cada vez mais proporcionado." 

Eis uma linguagem, Srs. Representantes, que revela, compre-
cisão, a colocação dos fatôres da produção dentro de um espírito 
de justiça. A orgânica social, portanto, não será mais a orgânica 
da luta infrene, mas a da possibilidade de vida, pela harmonia de 
quantos cooperem para a riqueza e prosperidade. 

O ideal, portanto, para a extinção da luta de classes, único 
elemento de vida dos partidos que se opõem ao nosso, é atingirmos 
a conseqüência última: todos hão de ser proprietários, pelo menos 
nas possibilidades. Isto, porém, pela evolução, nunca pela revo-
lução. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Estou de acôrdo com V. Exa. 
O SR. ATALIBA NOGUEIRA - Agradeço o acolhimento que 

dá às minhas palavras o nobre Representante, Sr. Caires de Brito. 
O SR. CAIRES DE BRITO - Não entendo revolução como 

insurreição. 
O SR. ATALIBA NOGUEIRA- Mas- notem bem - não me 

refiro •à forma, que considero oposta: erigir-se o Estado em único 
proprietário. Não. E', precisamente, erigindo-se como ideal fazer a 
todos proprietários, pela possibilidade (muito bem). 

Assim, Sr. Presidente, as minhas palavras não são novidades 
para quem conhece essas questões de justiça social, e menos ainda 
para quem conhece a palavra da Igreja Católica, a primeira que 
rompeu, de frente, sem mêdo das críticas de qualquer procedência. 
E quando LEÃO xm lançou a conhecida encíclica, um liberal co-
nhecido naqueles tempos, ANATOLE LEROY BEAULIEU, na "Revue des 
Deux Mondes", disse: "As palavras do Papa nesta encíclica têm 
acento revolucionário." Senhores, não é verdade; é simplesmente 
a justiça do Evangelho na sua aplicação nos dias de hoje. 
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A minha emenda nada tem, portanto, de flor de retórica; é 
a pura realização de um ideal - repito e leio o seu texto: 

"A lei facilitará aos empregados a aquisição de ações 
ou cotas de capital das emprêsas em que trabalharem." 

Rogo a aprovação dos ilustres Representantes para uma emen-
da que traz sossêgo e paz social, baseada simplesmente na justiça. 

O SR. ATiLIO VIVACQUA - Sr. Presidente, há perfeita una-
nimidade no seio da Comissão quanto à idéia de instituir-se a par-
ticipação do trabalhador nos lucros da emprêsa. 

A emenda do ilustre Sr. Ataliba Nogueira só visa estabelecer 
uma das formas de aplicação dêsse instituto. Trata-se do regime 
do acionariado, precisamente uma das modalidades de participa-
ção nos lucros da emprêsa, e que incluí, com êsse caráter, na mi-
nha emenda retirada, há pouco. A idéia foi assim considerada, in-
clusive no Código Social C~.tólico, no grande e memorável documen-
to conhecido de todos os presentes. 

Poderia, ainda, esclarecer o meu ponto de vista, no sentido de 
que a matéria tão brilhantemente versada pelo ilustre Sr. Ataliba 
Nogueira não representa outra coisa senão uma das formas de 
participação salarial, lembrando a lei mexicana, que também in-

. traduziu ações especiais e inalienáveis para os trabalhadores. 
Diz MARrn DE LA CuEVA: "A idéia da lei é que essas ações con-

cedem aos trabalhadores uma participação nos lucros da emprê-
sa." A emenda do ilustre H.epresentante, cujos altos propósitos sou 
o primeiro a proclamar, e comigo estarão também os membros da 
Comissão pelos já conhecidos e tão significativos pronunciamentos 
a respeito do tema, versa, na verdade, sôbre providência do âmbito 
de lei ordinária. Todavia, não teria dúvida em apoiar sua inserção 
no projeto, desde que apresentada como corolário de alínea sôbre 
participação nos lucros. Mas a omissão já assentou critério de 
manter essa alínea, sem discriminação do sistema de sua execução. 

O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Em votação a emenda 
do Sr. Ataliba Nogueira. 

Os Senhores que aprovam queiram ficar sentados. (Pausa). 
Rejeitada. 
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Há uma emenda do Sr. Atílio Vivacqua, que é a seguinte: 

"A participação nos lucros, prevista na alínea e, pode 
ser direta ou mediante reserva especialmente formada 

para êsse fim." 

O Sr. Atílio Vivacqua acaba de informar à Mesa que retira a 
emenda, por não ser pertinente ao artigo. Ficará adiada para o 
fim do capítulo. 

O SR. ATíLIO VIVACQUA - Perfeitamente. 
O SR. NEREU RAMOS (Presidente) - Há, também, uma 

emenda do Sr. Aliomar Baleeiro, que, pela sua natureza, fica 
adiada, para ser apreciada com o § 1.º do artigo. 

A letra n passará a o. 
Outra emenda é de autoria do Sr. Aliomar Baleeiro, nestes 

têrmos: 

"São extensivas aos trabalhadores das atividades ru-
rais as garantias e direitos assegurados aos empregados 
do comércio e da indústria." 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Sr. Presidente, se há real-
mente um pária no Brasil êste, com certeza, não é o trabalhador 
das cidades, o do comércio, o da indústria, mas o dos campos, o 
dos sertões. 

Basta dizer a verdade de que, até hoje, a quase totalidade dos 
trabalhos rurais, no Brasil, é feita à fôrça de enxada - trabalho 
manual ao sol e à chuva, em jornada de nove horas e até ma~s 
tempo. 

l!:sses trabalhadores rurais, ao que eu saiba, têm apenas a 
garantia fictícia da lei de acidentes; fictícia porque, na realidade, 
os fazendeiros - com raras e honrosas exceções - não fazem o 
respectivo seguro, nem são incomodados quando há acidentes. 

Assim, se excluirmos essa proteção social trabalhista, resul-
tante da lei de acidentes no trabalho, na realidade não efetiva, 
nossos trabalhadores rurais não têm proteção legal alguma: nem 
aposentadoria e pensões, nem aviso de despedida, estabilidade e 
outras garantias de que já gozam comerciários e industriários. 
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Sabemos todos que no Brasil os trabalhadores orçam por 10 
a 12 milhões, dos quais perto de 9 milhões são empregados nas 
atividades rurais, querendo eu compreender nessa expressão a agri-
cultura, a pecuária, atividades extrativas e outras que têm analo-
gia com essas. Tais trabalhadores não gozam da garantia de aviso 
prévio em caso de despedida, nem de estabilidade, como não têm a 
proteção de Institutos de Aposentadoria e Pensões; enfim, não 
dispõem de quaisquer das garantias que a lei hoje assegura, dentro 
da consciência geral do País, a todos os trabalhadores na indústria 
e comércio: pois, à exceção dos trabalhadores rurais e dos domés-
ticos, os demais estão. debaixo da proteção da legislação social. 

Não vejo como distinguir entre brasileiros com direito a tra-
tamento justo, a tratamento de acôrdo com a concepção da justiça 
social do nosso tempo, e trabalhadores destituídos de direitos, ver-
dadeiros párias. 

A emenda que apresentei justifica-se, pois, por princípio que 
está na consciência de todos nós. (Muito bem.) 

1 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Sr. Presidente, a emenda por 
mim apresentada, que ser~a para inclusão após a letra m, no meu 
modo de entender, mas 9.ue só agora pode entrar em discussão, 
colide, de certo . modo, co~n a apresentada pelo nobre colega Sr. 
Aliomar Baleeiro. 

Sr. Presidente, há longos anos que vivo no campo, acampa· 
nhando a vida dos trabalhadores rurais. Por muitas e muitas vêzes, 
tenho chamado a atenção para a situação miserável dos nossos 
homens do campo. A proteção, porém, de que êles carecem - e 
para isso peço a atenção da Comissão - é, de certo modo, diferen· 
te da que se pode dispensar aos trabalhadores no comércio e na 
indústria. · 

A participação nos lucros, por exemplo, de uma emprêsa rural 
- e por emprêsa se entende aí qualquer atividade individual ou 
coletiva - será uma burla; burla, digo bem, para êsses trabalha· 
dores. Aquilo de que precisam é assistência médica, odontológica, 
educação, instrução e habitação. 

Sr. Presidente, sei bem que um membro do Poder pode repri· 
mir uma referência para provar a sinceridade de seu proceder; e 
é diante de um dêsses casos em que me vejo: nas fazendas que 
organizei, o operário rural tem uma habitação como em muito 
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poucas fazendas se encontrará; nos limites das minhas possibili-
dades ou das possibilidades dessas emprêsas, tenho feito o que posso 
pela educação, instrução e assistência, independentemente de 
lucros, que não se têm verificado. 

Condicionar, portanto, a assistência ao trabalhador rural às 
leis elaboradas para as indústrias manufatureiras e para o comér-
cio, é dar-lhe proteção e assistência ineficientes. 

Não desejo excluí-los, em princípio, dos benefícios correspon-
dentes. Desejo, porém, que a lei possa estabelecer condições espe-
ciais para o trabalhador agrícola, no sentido de assegurar a eficiên-
cia da produção, a fixação do homem ao campo, a educação rural, 
a preferência ao trabalhador nacional para colonização e aprovei-
tamento das terras públicas. 

Como costumo fazer, Sr. Presidente, peço licença para justifi-
car os têrmos desta emenda, no sentido de assegurar a eficiência 
da produção. 

Vivendo no interior, devo confessar a V. Exa. e à Comissão que 
me sinto alarmado com as perspectivas do Brasil. Já aqui tive 
ocasião de dizer que as lavouras se acham abandonadas, que não 
há gente para cuidar das que são essenciais à alimentação pública. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Se dermos lucro, então o 
incentivo será maior: aumentará a produção. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Responderei a V. Exa. com 
muito prazer. Digo no sentido de assegurar a eficiência da produ-
ção. Se a participação nos lucros fôr meio eficiente para garantir 
a produção, Sr. Presidente, vamos acorrer a essa medida, até em 
condições mais favoráveis do que na indústria e no comércio. 

O que é preciso, Sr. Presidente, é, de todo modo, assegurar a 
eficiência da produção. No entanto, a aplicação irrestrita, siste-
mática, de tôdas essas garantias pode prejudicar o objetivo. Assim, 
por exemplo, quanto às horas de trabalho. E' o ponto de grande 
importância, porque há trabalhos, na vida do campo, que se reali-
zam em horas inteiramente diferentes das horas do comércio e da 
indústria. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Há indústrias que exigem, até, 
funcionamento contínuo, como as do vidro e do cimento. Isso não 
impede que se tenham trabalhadores de sistema contínuo, natu-
ralmente indenizando as horas extraordinárias de trabalho. tO 
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mesmo se faz na agricultura, se houver serviço altas horas da 
noite, para atender a geadas, etc. Pagam-se as horas extraordiná-
rias, estabelecem-se turmas sucessivas e outros meios. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - Cito à Comissão vários exem-
plos. A pequena lavoura: a irrigação não se faz nas horas de sol; 
é feita antes de nascer o sol ou depois do sol pôsto. A colheita de 
algodão: se ameaça chuva ou granizo, a colheita tem de ser acele-
rada; têm de acorrer ao serviço do campo mulheres e crianças de 
tôdas as idades, para colhêr o algodão, e salvar a safra. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Os foguistas de navios tra-
balham de madrugada, como também os aviadores. Há vários tra-
balhos dessa natureza, em vários ramos da produção. 

O SR. EDUARDO DUVIVIER - O recolhimento das vacas de 
leite aos currais tem de ser feito cedo. O gado tem de ser atendido 
quando e sempre que fôr preciso, independentemente de hora. :f!:sses 
serviços do campo são executados, em geral, às primeiras e últimas 
horas. 

Há, sempre, um intervalo, em que, pràticamente, não há tra-
balho. 

E' necessário, portanto, deixar à lei ordinária o estabelecer 
condições especiais e exceções para o fim de assegurar a eficiência 
da produção. Mas, acrescento, na minha emenda, a fixação do 
homem ao campo. Na fixação do homem ao campo está o grande 
problema de atração do homem. E como se faz para fixação do 
homem ao campo? E' forn~cendo-lhe uma casa boa, é fornecendo-
-lhe condições melhores do que as da cidade; é dando-lhe assistên-
cia, é protegendo-o por toçlos os modos. 

Temos, portanto, de estabelecer condições que garantam a 
produção, de que as cidades precisam, e por essas condições favo-
ráveis é que se consegue a atração do homem à vida rural. E' pre-
ciso, Sr. Presidente, que a vida rural não signifique degrêdo, bani-
mento. Ela tem de tornar-se atraente, e só pode tornar-se atraente, 
não apenas pela remuneração, mas, sobretudo, pela assistência, 
em tôdas as suas modaliqades. 

Estou perfeitamente coerente com tudo quanto tenho advo-
gado em favor das classes rurais, e também perfeitamente de acôr-
do com os princípios democráticos que tenho sustentado nesta 
Comissão. 
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O SR. Nl!:REU RAMOS (Presidente) - O Sr. Deputado Aga-
memnon Magalhães requereu preferência para a emenda do Sr. 
Deputado Aliomar Baleeiro, que é a seguinte: 

"São extensivas aos trabalhadores das atividades 
rurais as garantias e direitos assegurados aos empregados 
do comércio e da indústria." 

Em votação. (Pausa.) Rejeitada. 

O SR. CAIRES DE BRITO - Declaro que votei a favor da 
emenda. 

..  



VOTAÇÃO NA 151.ª, EM 29-8-1946 

O SR. PRESIDENTE ................................... .  

Vou submeter a votação requerimentos de destaque de várias 
emendas referentes a lucros; números 1109, do Sr. Glicério Alves; 
488, do Sr. Segadas Viana; do Sr. Benício Fontenele; e 3 192, do 
Sr. Carlos Prestes, nos seguintes têrmos: 

Requeremos destaque, na forma regimental, para a Emenda 
n.0 1109, de autoria do Sr. Glicério Alves, referente ao T. V do 
Projeto revisto e publicadi:t à página do impresso alusivo ao artigo 
e seguintes. 

Sala das Sessões, 29 de agôsto de 1946. - Glicério Alves. 

A emenda diz: 

N.0 1109 
Art. 164, § 24, n.º III. 

A Constituição assegura a plenitude dos seguintes direitos 
sociais: 

Participação obrigatória do trabalhador nos lucros das em-
prêsas. 

Substitua-se pelo segµinte: 

Criação de um impôsto social, que atingirá tôdas as pessoas 
físicas ou jurídicas, com renda superior a um certo limite, a ser 
fixado em lei, para constituir um fundo destinado à construção 
de "Vilas Operárias" co:rp. casas de moradia, escolas, campos de 
esportes, clubes e igrejas. 

A lei criará um órgão que estabeleça um plano e, dentro dêle, 
aplique o produto do fundo social. 
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Justificação 

Foi feita da tribuna em sessão de 14 de junho de 1946. 
Sala das Sessões, 17 de junho de 1946. - Glicério Alves. 

Israel Pinheiro. 
Requeremos destaque para a Emenda n.º 488, oferecida ao 

inciso III do § 24 do art. 164, Cap. III, Tít. V, a qual versa sôbre 
a participação dos empregados na gestão das emprêsas para efeito 
de participação nos lucros. 

Rio de Janeiro. - Segadas Viana. - Amaral Valente. E outros 
nomes ilegíveis. 

A emenda diz: 
N.º 488 

Ao inciso III do § 24 do art. 164: 

Substitua-se a rdeação proposta pela seguinte: 

"Participação obrigatória dos trabalhadores nos 
lucros das emprêsàs e, na forma que a lei determinar, na 
gestão das mesmas". - Segadas Viana. 

Requeiro que no texto do projeto: "participação obrigatória 
do trabalhador nos lucros das emprêsas, direta ou indiretamente, 
nos têrmos e pela forma que a lei determinar", sejam destacadas 
as palavras "ou indiretamente" para serem suprimidas. 

Sala das sessões, 26 de agôsto de 1946. - Benício Fontenele. 
Requeremos destaque para a emenda n.º 3 192: 
Redigir assim: "Participação obrigatória dos trabalhadores 

nos lucros das emprêsas e na sua direção". 
(Art. 156 - III - Título V - do Projeto atual, que corres-

ponde ao art. 164, § 24 - III - do Projeto anterior.) 
Primeiro signatário: Deputado João Amazonas. 
Sala das Sessões, 27 de agôsto de 1946. - Carlos Prestes. 
O SR. GLICÉRIO ALVES * - Sr. Presidente, Srs. Represen-

tantes, disse certa vez um escritor que o mundo é dos que sabem 
falar. Se a minha emenda cair, não será por falta de justiça, mas 
porque não tenha sabido defendê-la eficientemente. (Não 
apoiados.) 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O projeto primitivo previa a participação direta do trabalha-
dor nos lucros das emprêsas; o atual determina a participação 
direta ou indireta. 

No substitutivo proponho a troca da participação direta ou 
indireta pelo seguinte: 

"Criação de um impôsto social, que atingirá tôdas as 
pessoas físicas ou jurídicas, com renda superior a um cer-
to limite, a ser fixado em lei, para constituir um fundo 
destinado à construção de "Vilas Operárias", com casas 
de moradia, escolas, campos de esportes, clubes e igrejas." 

O Sr. Segadas Viana - Parece-me que a emenda de V. Exa. 
não se refere propriamente à participação nos lucros. Devia ser 
encaixada no dispositivo relacionado com a previdência social, pois 
trata de impôsto social, que abrange tôdas as pessoas físicas. E 
isso, absolutamente, não constitui participação nos lucros. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - E', até certo ponto, participação 
indireta nos lucros das emprêsas. 

O Sr. Segadas Viana -- Se V. Exa. estabelece impôsto sôbre a 
renda de tôdas as pessoas físicas, não é participação nos lucros. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Físicas ou jurídicas. 
O Sr. Segadas Viana-· Ainda mais: não é, repito, participação 

nos lucros. 
O SR. GLICÉRIO ALVES - Na verdade, Sr. Presidente, minha 

emenda é muito mais ampla do que o texto do projeto revisto, 
porque, por êste, apenas os trabalhadores participarão, direta ou 
indiretamente, nos lucros das emprêsas, ao passo que por aquela 
haverá um impôsto social, para o qual concorrerão tôdas as pes· 
soas, físicas ou jurídicas, com renda superior a certo limite. 

A participação direta, a meu ver, é forma demagógica, pois é 
preferível favorecer o operário, com reflexo na sua moradia, no 
seu bem-estar, na sua saúde, nos divertimentos, na instrução dos 
filhos, em assuntos espirituais, do que lhe dar a migalha, em di· 
nheiro, de um quociente, onde o divisor seja elevado, embora alto 
seja o dividendo. 

Suponha-se uma fábrica com quinhentos operários, que dis· 
tribua, anualmente, Cr$ 200.000,00 entre êles. Tocarão a cada ope-
rário Cr$ 400,00, que nada adiantarão em sua vida e que, provà· 

1 
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velmente, serão postos fora em perfumarias, como acentuou o 
Deputado Tavares do Amaral, na sua experiência realizada em 
Santa Catarina. 

O Sr. Paulo Sarasate - Para orientar-me pergunto se a emen-
da de V. Exa. cria impôsto nôvo. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Sim. 
O Sr. Paulo Sarasate - Então está prejudicada, porque a ma-

téria de impostos já foi votada e V. Exa. não requereu destaque. 
O SR. GLICÉRIO ALVES - Na opinião de V. Exa. Apresento 

substitutivo, sôbre o qual a Assembléia decidirá. 
De que vale a emprêsa distribuir, digamos, um milhão de cru-

zeiros entre mil operários, tocando apenas mil cruzeiros para cada 
um? Que fará um homem com mil cruzeiros? Sem dúvida o em-
pregará em coisas inúteis, sem qualquer reflexo benéfico para a 
família. Se, porém, fôsse criado o impôsto social; se fôssem cons-
truídas vilas, escolas, campos de esporte, creches, clubes, enfim, 
tudo quanto pudesse elevar o operário, aí, sim, haveria utilidade 
para êle e sua família. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Mil cruzeiros, na hipótese aventada 
por V. Exa., dariam uma casa para cada operário? 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Não; mas quando mil emprêsas 
contribuíssem com mil cruzeiros para cada um dêstes operários, 
poderia ser feita uma vila para êles. 

ALBERTO PASQUALINI, que teve essa idéia no Rio Grande do 
Sul, provou como em dez anos, naquele Estado, poder-se-ia, me-
diante êsse plano, construir trinta mil casas para operários. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Estimaria que V. Exa. explicasse 
como êsses mil cruzeiros, que nada produzem na mão do operário, 
entregues a um órgão qualquer, poderiam transformar-se em vilas 
operárias, maternidades, transportes fáceis, creches, auditórios. 
Como se verificaria êsse milagre? 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Não estou sendo claro, ou V. Exa. 
não compreendeu o que eu disse. 

Pediria a V. Exa. me permitisse terminar o raciocínio. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Exa., quando julgar oportuno, 

me dará a explicação. 
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o Sr. Dolor de And.rade - Ao que me parece, não colide a 
emenda do nobre orador, em absoluto, com a participação direta 
no lucro. E' coisa diferente. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Entendo que a participação direta 
é forma demagógica, porque nada adianta ao operário. Citando, 
há dias, a opinião de ALBERTO PASQUALINI, mostrei as várias objeções 
que se levantaram contra essa participação direta nos lucros das 
emprêsas. Dizia: 

"a) Possibilidade de constantes desinteligências e 
atritos entre empregados e empregadores relativamente à 
condução do negócio e apuração ou contabilidade dos 
lucros, gerando ambiente de desconfiança dentro da pró-
pria emprêsa. Não existe ainda, na maioria dos casos, de 
parte a parte, um nível de educação e um grau de com-
preensão capazes de conciliar os interêsses e criar um cli-
ma de confiança recíproca. 

b) Dificuldade de estabelecer um critério geral de 
participação nos lucros, dada a diversa natureza das em-
prêsas. Assim, uma firma comercial com reduzido número 
de empregados poderá obter lucros equivalentes aos de 
uma emprêsa industrial, que exige o quádruplo ou o 
quíntuplo do nú:q1ero de trabalhadores para produzi-los. 
Na exploração pecuária extensiva, por exemplo, a mão-
-de-obra é pràticamente insignificante em relação ao vul-
to do negócio e pos lucros. Nas emprêsas que, por sua 
natureza, absorvem grande quantidade de mão-de-obra, 
como é em geral o caso da indústria, a cota distribuível 
se diluiria pelo g+ande número de trabalhadores, tornan-
do-se os quocientes pràticamente inexpressivos. Isso por 
si só comprometeria irremediàvelmente o sistema e aca· 
baria por desilutj.ir e desinteressar os trabalhadores. 

c) Nas emprêsas de caráter permanente não seria 
tão difícil a sol'q.ção do problema. Não pequenos seriam 
os embaraços quando se considerassem as de natureza 
transitória ou esporádica, em que a mão-de-obra é essen· 
cialmente flutua,nte. 

d) Haveria ainda para considerar a situação das em· 
prêsas deficitárias, como são, por exemplo, certas emprê· 

http:desilutj.ir
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sas de transportes ou que exploram serviço público ou 
das que não tivessem lucro, o que privaria os respectivos 
empregados ou operários dos benefícios colimados. 

e) Por fim, é de ter em conta os lucros que não pro-
vêm diretamente do trabalho, mas da simples renda de 
capitais colocados a prêmio e que ficariam imunes da 
contribuição. 
Todos êsses inconvenientes, e que são apenas alguns dos 
que se podem apontar, parecem desaconselhar a fórmula, 
que, aliás, não encontrou grandes êxitos onde foi apli-
cada." 

O Sr. Baeta Neves - Isto mostra que os argumentos não con-
venceram até hoje. O que se está pretendendo é frustrar a partici-
pação dos trabalhadores na gestão das emprêsas. Há uma cadeia 
de argumentos nesse sentido. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Se os argumentos convencem ou 
não, a Assembléia dirá. 

Pela emenda seria socializada uma parte dos lucros das em-
prêsas, que devem pertencer a todos que para êles concorrem, e 
de outro, contribuiriam para o impôsto social todos que auferissem 
renda além de certo limite, o que estaria nos princípios da solida-
riedade humana. 

t:sse fundo social poderia, talvez, ser criado por um pequeno 
adicional sôbre o impôsto de renda. 

Entendo mais que deveria existir um órgão administrativo que 
estabelecesse um plano e, dentro dêle, aplicasse o produto do fundo 
social. 

As "Vilas Operárias" pertenceriam ao Estado e seriam locadas 
aos trabalhadores por preços ínfimos; apenas o necessário à con-
servação das mesmas. Também as moradias poderiam ser vendidas 
pelo seu custo, a prazo longo e sem juros, ficando uma ou outra 
hipótese ao critério do próprio trabalhador. 

O Sr. Baeta Neves - A questão da habitação, envolvida na 
proposta de V. Exa., já está resolvida pela Carteira Hipotecária 
dos Institutos e pela Fundação da Casa Popular. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - A fórmula que sugiro se me 
afigura muito mais eficiente e completa. 
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O SR. SEGADAS VIANA - Mas, Sr. Presidente, ditas estas 
palavras acêrca da emenda do ilustre Representante Glicério Alves, 
a qual deveria ser aditiva e não substitutiva, quero justificar as 
razões com que a bancada do Partido Trabalhista sugeriu que o 
dispositivo constante do projeto fôsse substituído por outro assegu-
ratório da participação obrigatória direta nos lucros da emprêsa 
e a participação na gestão. 

Propondo a participação direta nos lucros da emprêsa, a ban-
cada trabalhista não fêz mais do que registrar, no projeto de Cons-
tituição, aquilo que já é tradicional em muitos países, que já vem 
sendo executado na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Tcheco-
Eslováquia, na França, na Bélgica e em diversos outros; aquilo 
que já vem sendo executado por grandes emprêsas, como Bata 
Shoe Co., que era a maior fábrica de calçados do mundo, na Tche-
co-Eslováquia; como a Cia. Swift, que dá participação direta nos 
lucros e, mais do que isso, participação no capital, a chamada 
"co-participação'', pois 12 % do capital já pertencem aos empre-
gados. 

O Sr. Rui Almeida - No Brasil, a fábrica de meias 'Lupo' em 
Araraquara, São Paulo, já procede dessa maneira. 

O SR. SEGADAS VIANA - Perfeitamente. 
O Sr. Amando Fontes -A Companhia VARIG, do Rio Grande 

do Sul, segundo documento inserto nos Anais desta Assembléia, já 
distribui 50% dos lucros aos seus empregados. 

O Sr. Dolor de Andrade - E' conquista universal do traba-
lhador. 

O Sr. Amando Fontes - 'l'ambém a Casa Colombo, no Rio de 
Janeiro. 

O Sr. Rui Almeida - O nobre orador defende a boa causa. 
O SR. SEGADAS VIANA - Os exemplos que V. Exas. estão 

citando ilustram integralmente o meu ponto de vista. 
Além dêsses pequenos exemplos tradicionais na indústria e 

no comércio do Brasil, já evoquei diversos de grandes organizações 
do estrangeiro. Poderei citar, ainda mais, a U.S.A. steel Corp. e a 
American Telephone & Telegraph Co., que dão participação direta 
nos lucros e participação no capital. Há poucos dias, apareciam na 



- 68 -

imprensa desta Capital anúncios da General Motors, que possui 
435 mil empregados, dizendo que são todos associados e participam 
dos lucros da emprêsa. 

A matéria, Sr. Presidente, não pode merecer discussão em sen-
tido oposto ... 

O Sr. Amando Fontes - Aliás, já está consagrada no projeto. 
O SR. SEGADAS VIANA - ... não obstante a restrição con-

signada no projeto. Ainda há pouco tempo, o Cardeal D. JAIME 
CÂMARA acentuava: 

"As emprêsas industriais não deveriam esquecer que 
não é apenas o capital empregado que lhes permite pros-
perar, mas também o trabalho de seus operários." 

O Sr. Amando Fontes - E sobretudo o trabalho. 
O SR. SEGADAS VIANA - Não seria, pois, razoável que êstes 

tivessem, além do justo trabalho, distribuição equitativa ou parti-
cipação nos lucros da emp,rêsa?  

O Sr. Rui Almeida - E também na direção das emprêsas.  
O SR. SEGADAS VIANA - Perfeitamente.  
Mas, Sr. Presidente, corno acentuou o nobre Representante 

Amando Fontes, o projeto já registra a participação. Entretanto, 
fixa a participação direta ou indireta. E' contra a participação 
indireta que nos batemos, porque ela atribui benefícios aos traba-
lhadores, benefícios de assj:Stência social, de moradia, de educação, 
o que, a nosso ver, não é participação direta. E' demagogia, é burla. 

O Sr. Baeta Neves - Válvula de escapamento. 
O Sr. Rui Almeida -· Uma burla. 
O Sr. Hamilton Nogueira - Estou de pleno acôrdo com o 

nobre orador. A participação indireta é humilhante, ao passo que 
a direta dignifica o trabalhador. 

O SR. SEGADAS VIANA - V. Exa. conceitua muito bem a 
questão. 

A participação indireta não é participação nos lucros, porque 
dar assistência, educação e moradia aos trabalhadores compete ao 
Estado, e com essa finalidade foram criadas as instituições de previ-
dência social. E, se acaso não fôsse da competência do Estado, 
caberia aos próprios empregadores fazê-lo, no interêsse de benefi-
ciar a própria máquina humana, com a qual se enriquecem. 
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O Sr. Dolor de Andrade - E' dispositivo que deve ser aprovado 
pela Assembléia, unânimemente, e, até, sob salva de palmas. 
(Muito bem.) 

O SR. SEGADAS VIANA - Agradeço o aparte de V. Exa. 
O sistema de participação direta e obrigatória nos lucros da 

emprêsa, que os inglêses denominam profit share, já vem sendo 
adotado na Inglaterra desde 1860 e poucos e com esplêndidos re-
sultados. Há três dias tive oportunidade de mostrar, desta tribuna, 
que uma companhia de gás de Londres já havia distribuído 750 mil 
libras de lucros aos trabalhadores, entregues em espécie. 

O Sr. Glicério Alves - Vamos fazer melhor que a Inglaterra ... 
O SR. SEGADAS VIANA - O sistema de participação indire-

ta, ou de impôsto social, foi tentado em 1843, por uma emprêsa 
francesa que, cinco anos depois, teve de desistir da participação 
indireta, porque, como bem acentuou há pouco o ilustre Senador 
Hamilton Nogueira, se recusaram os trabalhadores a receber êsse 
benefício, considerado como dádiva humilhante dos patrões. 

A participação dos trabalhadores de forma direta e obrigatória 
se reveste também de alta finalidade para a economia nacional: 
é que, integrados completamente nas emprêsas, os trabalhadores 
se interessem, não apenas para que a produção aumente, mas 
também para que haja menor perda de matéria-prima. 

O Sr. Benício Fontenele - Pela conservação de tudo. 
O Sr. Daniel Faraco - Sabe o nobre orador que sou partidá-

rio do contrato de sociedade em substituição ao atual contrato de 
locação de serviços, e, portanto, partidário da participação nos 
lucros, na gestão e na propriedade da emprêsa. 

Não compreendo, porém, que se possa participar da gestão sem 
participar da propriedade, e, por êste motivo, embora partidário 
da participação na gestão, não darei meu voto a essa parte da 
emenda de V. Exa., porque a considero indissolUvelmente unida 
à participação no capital. Não se pode dar direitos sem responsa-
bilidades. 

O SR. SEGADAS VIANA - Perguntaria, apenas, a V. Exa. 
- se não fôssem tão poucos os segundos que me restam - qual 
a situação do sócio de indústria que entre na emprêsa sem ter um 
real, que contribuiu apenas com sua capacidade profissional. Não 
leva um ceitil e, no entanto, participa da gestão. 
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Citaria ainda os exemplos que há pouco me oferecia, em pa-
lestra, o ilustre Deputado Amando Fontes. A participação na 
gestão, que se faz dos lucros decorrentes de cota de capital e da 
gestão, constitui outro aspecto, talvez mais avançado, mas que a 
prática demonstra não dar resultado eficiente em benefício dos 
trabalhadores, porque a participação no capital se processará em 
parcelas pequenas, de modo que somente findos muitos anos o 
trabalhador ou empregado terá dividendo apreciável. 

O Sr. Daniel Faraco - V. Exa. conhece bem meu pensamento  
sôbre o assunto.  

O Sr. Amando Fontes - Tenho emenda no mesmo sentido, 
e como não pretendo usar da palavra, para não gastar mais dez 
minutos, porque V. Exa. está defendendo com brilhantismo a 
mesma tese que esposo, quero apenas declarar que a participação 
nos lucros e na direção das emprêsas é o único meio de se ter paz 
social. (Apoiados e não apoiados. Palmas.) 

O SR. SEGADAS VIANA - Sr. Presidente, concluirei justa-
mente com as palavras do nobre colega Sr. Deputado Amando 
Fontes. A participação dos trabalhadores nos lucros e na gestão 
das emprêsas, de maneira direta e obrigatória, será o modo de 
reduzirmos os conflitos sociais e os dissídios trabalhistas. Traba-
lhadores e empregadores deixarão de viver em planos diferentes 
e opostos e se integrarão na mesma finalidade - o enriquecimento 
e o engrandecimento da Pátria, colaborando como irmãos, sem 
que o façam, como hoje em dia, desconfiados uns dos outros. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. ) 

O SR. JOAO AMAZONAS * - Sr. Presidente, algumas pala-
vras, apenas, sôbre o dispositivo em votação, de vez que a emenda 
por nós apresentada coincide com a que defendeu da tribuna o 
ilustre Deputado Sr. Segadas Viana. 

O dispositivo, como constava do projeto anterior, era inócuo; 
a forma que se lhe deu agora, no projeto revisto, é duplamente 
inócua. 

Se desejamos, realmente, que os trabalhadores participem do 
lucro das emprêsas, devemos, necessàriamente, permitir-lhes a par-
ticipação na gestão das mesmas . 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Há muitos casos dessa inovação, em nossa terra. Conheço al-
guns dêles, e posso afirmar que no fim de cada ano, depois do 
trabalhador se ter endividado na esperança de conseguir uma 
parte razoável nos lucros, ficava surpreendido com a percentagem 
irrisória que lhe tocava. 

Sabemos que, de modo geral, apesar da fiscalização do Estado, 
a sonegação dos lucros é um fato. Via de regra, as escritas das 
emprêsas acusam o lucro que interessa ao patrão, e sôbre êsse 
pequeno lucro é que se calcula a percentagem, dando em resultado 
quantia insignificante. 

Se admitirmos então a participação indireta, poderemos che-
gar ao absurdo de uma simples creche ou um restaurante popular, 
organizado na fábrica, por exigência das leis já em vigor, ser 
considerado como parte do lucro a distribuir aos operários da 
emprêsa. 

Por isso, nossa emenda, bem como a do nobre Deputado Sega-
das Viana, visa assegurar real e positiva participação dos trabalha-
dores nos lucros, tornar mais efetivo o seu contrôle. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, quanto ao assunto. 
(Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Segue-se o destaque solicitado pelo 
nobre Representante Sr. Amando Fontes, nos seguintes têrmos, 
para a emenda n.0 1 560: 

Requeremos destaque para a emenda n.º 1560. 
Sala das Sessões, 14 de agôsto de 1946. - Amando Fontes. 
A emenda diz: 

N.0 1560 

Substitua-se o n.º III do art. 164 pelo seguinte: 

"Participação obrigatória dos trabalhadores nos lu-
cros dos estabelecimentos comerciais, industriais e agrí-
colas, a que prestem seus serviços, fixando a lei o mínimo 
dessa participação e bem assim a maneira por que os tra-
balhadores se farão representar na direção de cada em-
prêsa." - Amando Fontes. 
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O SR. AMANDO FONTES - Desisto da palavra, Sr. Presi-
dente, porque considero já devidamente defendida a emenda a que 
se refere meu requerimento, pelo nobre Deputado Sr. Segadas 
Viana. 

O SR. AGAMENNON MAGALHAES •:' - Sr. Presidente, a Co-
missão Constitucional procurou, na redação do texto em aprêço, 
conciliar as diferentes tendências, quanto à participação nos lucros. 

Ao plenário, agora, cabe decidir qual dessas tendências deva 
predominar. 

Pediria a V. Exa., Sr. Presidente, submetesse a votação os 
destaques requeridos, da seguinte maneira: primeiro - participa-
ção obrigatória, direta (muito bem). 

Aprovada esta parte, ficará prejudicada a participação indi-
reta. 

O Sr. Amando Fontes - E quanto à participação na gestão? 
O SR. AGAMEMNON,MAGALHÃES - Teremos, então: 
Primeiro - Participação obrigatória, direta, nos têrmos e pela 

forma que a lei determirn:i.r; 
Segundo - Participação na gestão das emprêsas. 
Nestes itens se incluem todos os destaques concedidos por 

V. Exa. Terá a maioria oportunidade de manifestar seu voto, no 
tocante ao conceito da pq.rticipação. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Existe ainda o requerimento de des-
taque feito pelos nobres :Representantes Paulo Sarasate, Benício 
Fontenele e Segadas Viana, referente à emenda n.º 74, do seguinte 
teor: 

Requeremos destaque para a emenda n.º 74, do Sr. Paulo 
Sarasate, sôbre a participação direta nos lucros. 

Sala das Sessões, 27 tj.e agôsto de 1946. - Paulo Sarasate. -
Benício Fontenele. - Segadas Viana. 

O SR. PAULO SARASATE * - Sr. Presidente, o projeto pri-
mitivo dispunha, apenas1 no tocante à matéria em debate, que 
haveria a participação oprigatória do trabalhador nos lucros da 
emprêsa, sem qualquer referência à forma dessa participação. Não, 
dizia se era direta ou indireta . Transferia êsse aspecto da medida, 

* Não foi revisto pelo orador. 
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que todos reconhecem salutar, para o legislador ordinário. Visan-
do, todavia, deixar expressa a garantia social consubstanciada no 
princípio da participação direta nos lucros, dentro da Constituição, 
apresentei a emenda n.º 74, concebida nos seguintes têrmos: 

"Ao art. 154, § 24, n.o III: 
Em vez de "Participação obrigatória do trabalhador 

nos lucros das emprêsas, diga-se: "Participação obrigató-
ria e direta do trabalhador nos lucros das emprêsas". 

Justificação 

Louvável, por todos os títulos, é o dispositivo do Pro-
jeto, que encerra medida de apreciável e notório alcance 
social. Parece-me, todavia, que a participação nos lucros, 
além de obrigatória, deve ser direta, a fim de atender aos 
objetivos colimados. A Constituição, portanto, deve decla-
rá-lo expressamente. 

Oralmente, se possível, procurarei defender a emenda." 

Diante, porém, do parecer oral do Relator da matéria na Co-
missão Constitucional, Sr. Deputado Agamemnon Magalhães, e 
da brilhante defesa feita da tribuna pelo ilustre Representante Sr. 
Segadas Viana, julgo-me dispensado de aduzir maiores conside-
rações em prol da tese que sustentamos. 

Aliás, o projeto revisto melhorou, de alguma forma, o texto 
anterior, pois admitiu de logo a participação direta. Aceitando, 
entretanto, a alternativa - direta ou indireta - não atendeu 
objetivamente ao desejo de que a participação nos lucros seja 
direta e obrigatória, único meio capaz, no caso, de corresponder 
aos reclamos da grande massa dos trabalhadores brasileiros. 

A participação indireta, preconizada da tribuna, por um dos 
oradores que me precederam, sob a forma de impôsto social, nada 
mais é que uma modalidade da assistência social que já se vem 
realizando através dos institutos de previdência, à custa das con-
tribuições decorrentes das leis em vigor e que incidem tanto sôbre 
o empregador como sôbre o empregado. Não representa, destarte, 
a verdadeira participação nos lucros. 
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pir-se-á que a participação direta nos lucros das emprêsas, em 
alguns casos, não irá ao encontro das necessidades dos emprega-
dos. É exato. Em alguns casos, representará pouco, muito pouco 
mesmo. Mas, de qualquer forma, representará um benefício. 

O Sr. Prado Kelly - Tenho ouvido de alguns colegas o receio 
de que, estabelecida a participação direta, se faculte ao empregado 
o exame de tôda a escrita das emprêsas comerciais ou industriais. 
Não tenho, para mim, haja tal possibilidade, porque a lei é que 
vai regular (muito bem) não só a forma da participação como os 
meios de fiscalizar as emprêsas, de modo a tornar-se efetiva a 
participação. 

O SR. PAULO SARASATE - O aparte de V. Exa. tem tôda 
procedência e desfaz qualquer dúvida que possa pairar no espírito 
daqueles tão ciosos ou receosos dessa penetração na escrita das 
emprêsas, a título de fiscalização da participação nos lucros. 

O Sr. José Bonifácio - Na verdade, não são ciosos: são receo-
sos ... 

O SR. PAULO SARASATE - Essa fiscalização, necessária, 
pode ser realizada pelo prqprio Govêrno em defesa dos interêsses 
do erário, quando se trata do impôsto de renda. 

Em tais condições, a possibilidade de interferência do empre-
gado na escrita das emprêsas, como lembra o nobre Representante 
Sr. Prado Kelly, não deve ser motivo para receios, porque a lei 
ordinária é que vai regular o assunto, inclusive a maneira de se 
executar o princípio constitucional. 

O Sr. Amando Fontes - Poderia haver duplicidade de escri-
ta. A participação do empregado na fiscalização da emprêsa im· 
pedirá escritas duplas . 

O SR. PAULO SARASATE - Lembra-o bem o nobre Repre-
sentante de Sergipe e antigo fiscal do impôsto de consumo, Sr. 
Amando Fontes. 

Essa fiscalização pode até beneficiar o poder público, impedin-
do fraudes e, assim, aumentando a arrecadação tributária. 

O Sr. Prado Kelly - A lei estabelecerá a forma pela qual se 
deve exercitar o direito de fiscalização. 

O SR. PAULO SARAISATE - V. Exa. tem tôda a razão. A 
lei poderá determinar até que a fiscalização se faça pelo próprio 
órgão da União encarregado do contrôle do impôsto de renda. 
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O que é certo como já frisei, é que não há motivo para receios 
nesta Assembléia. 

Devemos instituir a participação direta dos empregados nos 
lucros das emprêsas ... 

O Sr. José Bonifácio - E obrigatória. 
O SR. PAULO SARASATE - ... direta e obrigatória, natu-

ralmente, pois êsses lucros são produzidos tanto pelo capital como 
pelo trabalho. A maneira de regular essa participação, que é a 
única real e verdadeira, caberá à lei ordinária. 

O Sr. José Bonifácio - Indireta não será participação. 
O SR. PAULO SARASATE - Espero assim que a Assembléia 

aprove o destaque requerido para a emenda n.º 74, porque assim 
estará ajudando a consolidar em nosso país a legítima justiça 
social. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE - Vamos proceder à votação das emen-
das citadas . 

A primeira do Sr. Glicério Alves, sob o n.0 1109, sugere a subs-
tituição da participação do trabalhador nos lucros pela criação 
de um impôsto social. 

Os Senhores que a aprovam queiram levantar-se. 
(Pausa.) 
Está rejeitada. 
O SR. GURGEL DO A:M:ARAL (Pela ordem) - Sr. Presi-

dente, peço preferência para a emenda de que são autores os 
Srs. Representantes Benício Fontenele e Paulo Sarasate. 

O SR. PRESIDENTE - Acha-se sôbre a Mesa requerimento 
do Sr. Representante Agamemnon Magalhães, Relator da Comis-
são de Constituição, no sentido de que se divida a matéria em duas 
partes: - a primeira sôbre a participação do empregado, direta e 
obrigatória, nos lucros da emprêsa; a segunda sôbre a participação 
do empregado na gestão da emprêsa. 

O nobre Representante Gurgel do Amaral requer destaque das 
palavras "ou indireta", o que coincide com a emenda do Sr. Paulo 
Sarasate. 

O SR. PAULO SARASATE - Reproduzo, na emenda, o dispo-
sitivo sem a palavra "indireta". S. Exa. pretende a supressão da 
mesma palavra; concordamos com a parte final: "nos têrmos que 
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a lei determinar". A votação das emendas pode, portanto, ser feita 
em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE - A emenda do Representante Sr. Paulo 
Sarasate determina a participação obrigatória e direta do traba-
lhador nos lucros das emprêsas. 

Os Srs. Representantes, que a aprovam, queiram levantar-se. 
(Pausa.) 

Está aprovada a emenda n.º '14. (Palmas.) 
Ficam prejudicados o destaque requerido pelo Sr. Benício 

Fontenele e as emendas n.0s 488 e 1 560. 
São enviadas à Mesa as seguintes declarações de voto. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei pela emenda n.0 74, do Sr. Paulo Sarasate, que assim 
redige o inciso III do art. 156 do Projeto revisto: 

"Participação obrigatqria e direta dos trabalhadores 
nos lucros das emprêsas nqs têrmos e pela forma que a lei 
determinar." 

A emenda estabelece uma forma direta de participação, evi-
tando assim a alternativa do texto, que viria prejudicar, pela base, 
o objetivo do preceito. 

Vejo no reconhecimento dos direitos do trabalho um desdobra-
mento necessário da dignidade da pessoa humana e, portanto, da 
dignidade do trabalhador. É um im'perativo da igualdade essencial 
da espécie humana. É uma exigêpcia imprescindível de justiça 
social, determinando, pela distribuição mais equitativa dos frutos 
da produção, um bem-estar mais definido e, conseqüentemente, 
um maior equilíbriJ social. 

Se ainda se fazem restrições à medida na forma indicada, é 
porque ainda se pretende defender µm sistema econômico já supe-
rado, um sistema que produziu grapdes benefícios e encerrou sub-
venções da mais elementar solidariedade humana, mas, de qual-
quer maneira, um sistema superado. 

Assisto, neste terreno, o conflito de duas gerações, duas men-
talidades. Uma que compreende o ;sentido dos novos tempos, com 
as suas reivindicações sociais e o r~conhecimento pleno da digni-
dade e dos direitos do trabalho. 
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Outro que parou e ouve as indicações já cinqüentenárias da 
Encíclica Rerum Novarum, como reivindicações revolucionárias, 
quando não, como demagogia comunista. 

Acresce que, aceito o preceito, e regulamentado pela lei conve-
niente, ficará a ideologia comunista justamente no ponto culmi-
nante da sua propaganda nos países democráticos, muito enfra-
quecida e, até, sem sentido. 

As massas ficarão sabendo que política trabalhista não é pri-
vilégio do comunismo, pois estará consagrada, entre outros, no 
dispositivo pelo qual votei. As massas ficarão sabendo que reivin-
dicações trabalhistas, justas e legítimas, podem ser atendidas num 
regime político que garanta, com a iniciativa pessoal no campo 
econômico, as liberdades fundamentais do homem, não havendo, 
portanto, necessidade de apelar-se para doutrinas estranhas que, 
fruto de uma concepção de vida oposta à nossa, subvertem, ace-
nando com uma política econômica, o que existe de essencial na 
nossa cultura. 

Cumpre, é evidente, como decorrência do preceito proclamado 
na Constituição, estabelecer a legislação ordinária que, provendo 
na aplicação todos os casos particulares e tornando o preceito urna 
realidade, venha harmonizar e não tumultuar as relações entre 
trabalhadores e patrões. A legislação ordinária estará reservada 
a função de realizar em sua plenitude a solução cujo princípio a 
Constituição estabeleceu, mas uma solução que estabelece um 
verdadeiro sentido de cooperação, aliás bem difícil entre nós, e de 
eficiência na produção, bem como de estímulos recíprocos. 

Acredito sinceramente que a legislação ordinária o consiga, 
descobrindo aquela situação de desequilíbrio em que trabalhadores 
e patrões se convençam da reciprocidade dos seus interêsses. 

Sala das Sessões, em 29 de agôsto de 1946. - Munhoz da 
Rocha. 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei a favor da Emenda que estabelece a participação na 
gestão das emprêsas. 

Nela se afirma princípio basilar atinente à organização de 
qualquer poder ordenador estatal, paraestatal ou extra-estatal. 
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Refiro-me aos organismos sociais de onde emanam as normaliza. 
ções de suas atividades. Da sua consagração ou repúdio depende 
a vigência da democracia e da liberdade ou do despotismo e da 
opressão, como tantas vêzes já se procurou demonstrar desta 
tribuna. 

Não se discute o valor que possam ter nas Cartas Magnas as 
proclamações de determinadas liberdades ou séries de liberdades. 
O que não há negar, porém, é que tôdas, sem exceção, uma vez 
estabelecidas, têm de ser reguladas. 

É no processo dessa regulamentação, e só nêle, que se podem  
originar os fatos opressores. Não quero insistir no momento sôbre  
o que tantas vêzes tenho sustentado. Duvido que se conceba melhor  
maneira de eliminar as fontes de negação de liberdade que permitir  1 

aos cidadãos, diretamente ou por via representativa, integrarem  
os podêres ordenadores de sua expansão.  

:G:sse postulado, de uma forma geral, se concretiza na organi-
zação do Estado Democrático. O que a Emenda visava era a sua 
extensão ao corpo mesmo' da sociedade nacional . Só essa circuns-
tância bastaria para que IP.e desse meu voto. No entanto, para que 
assim procedesse ainda tive outros motivos. 

Figura no texto aprovado, art. 150, inciso III, a participação 
obrigatória do trabalhador nos lucros das emprêsas. Trata-se, por 
sem dúvida, de norma salutar, que, em muitos aspectos, se aplicada 
convenientemente, favorecerá a boa ordem econômica na Nação. 
Vale, essencialmente, CO!I1LO as proclamações de liberdade, segundo 
se realize a sua regulame:ntação. 

1Ninguém ignora a luta que os podêres públicos sustentam no \ 

terreno fiscal quanto à apuração dos lucros reais. É inegável tanto 
o fato da sua existência, como o da impunidade em que vivem ' 
nesse particular os trans~ressores da Lei . 

Em tais condições, a participação nos lucros estabelecida como 
princípio constitucional será burlada em larga escala, na prática, 
a não admitir-se o acesso dos trabalhadores na gestão das emprêsas. 

Dir-se-á que as mesmas dificuldades, apontadas ali, se repro· 
duzirão aqui. 

Em rigor, quanto ao processo legislativo, assim pode suceder. 
Será, porém, o equivalente a negar a evidência, deixar de reconhe· 
cer que de todo diversa se tornaria a situação dos trabalhadores 
se pudessem, de qualquer modo, acompanhar os passos da admi· 
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nistração capitalista. Aumentariam inegàvelmente as probabilida-
des de se concretizar de pronto o objetivo social que a Assembléia 
Constituinte teve em mira, estatuindo a participação dos trabalha-
dores no provento do labor comum. 

Mas não é só. A aprovação da emenda relativa à colaboração 
de todos os componentes dos grupos econômicos em seus órgãos 
diretores teria sido de extraordinário alcance político, neste mo-
mento de indisfarçável gravidade para a vida do País. 

Tenho como axiomático que, fora da prática sincera e inteli-
gente da cooperação social, não venceremos nem os arautos da 
reação, nem os insufladores da luta da classe. Quanto aos brasi-
leiros que arcam com as responsabilidades da direção de emprêsas 
e as têm como um dever social a cumprir, na fase atual da nossa 
evolução econômica, sua posição nesse campo há muito está toma-
da. Não têm o que temer, em qualquer sentido, dos que, como 
êles, trabalham e participam dos lucros dos empreendimentos a 
que se dedicam. 

Somente os cegos, surdos e insensíveis diante das realidades 
sociais atuam em sentido diverso. Que os há, bem o sabemos. O 
que nos competia é chamá-los à realidade, impedindo, se necessário, 
que, pela sua incompreensão, provoquem no Brasil o irremediável: 
a luta de classe que nos pode levar à guerra civil. 

Sala das Sessões, 29 de agôsto de 1946. - Paulo Nogueira. 
O SR. JOÃO AMAZONAS (Pela ordem) - Sr. Presidente, 

a emenda apresentada pela bancada do meu Partido manda incluir 
as palavras - "e na sua direção", ou "na gestão das mesmas'', 
segundo a redação do Sr. Representante Segadas Viana. 

Peço a V. Exa. submeter a votação essa emenda, porque não 
a considero prejudicada. 

O SR. PRESIDENTE - Efetivamente, a emenda do Sr. Repre-
sentante João Amazonas é também aditiva. 

O SR. AMANDO FONTES (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
apresentei emenda no mesmo sentido, que tomou o n.º 1·560. 

O SR. PRESIDENTE - É exato. Rejeitada, porém, a do Sr. 
João Amazonas as demais estão prejudicadas. 

Os Senhores que aprovam a emenda do Sr. João Amazonas 
sob número 3 192, queiram levantar-se. (Pausa. ) 

Está rejeitada. 





CONSTITUIÇAO DE 1946 

TtTULO V 

Da Ordem Econômica e Social 

Art. 157. A legislação do trabalho e a da previdência social 
obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem à 
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; 

Sala das Sessões da Assembléia Constituinte, na cidade do Rio 
de Janeiro, aos 18 de setembro de 1946, 125.º da Independência e 
58.º da República. 





HISTÓRICO 

1) Art. 164, § 24, III, do projeto primitivo aprovado pela 
Comissão de Constituição: 

"Art. 164. A Constituição assegura a plenitude dos 
seguintes direitos: 

§ 24. A legislação do trabalho obedecerá os seguin-
tes preceitos, além de outros que visem a melhorar a 
condição dos trabalhadores: 

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

2) Art. 13, III, do título Da Ordem econômica e social, na 
nova redação dada pela Sétima Subcomissão "em face dos pare-
ceres às emendas apresentadas", nos têrmos da emenda n.0 488, 
do Sr. Segadas Viana: 

"Art. 13. A legislação do trabalho observará os se-
guintes preceitos, além de outros que visem melhorar a 
condição dos trabalhadores: 

III - Participação obrigatória dos trabalhadores nos 
lucros das emprêsas e, na forma que a lei determinar, na 
gestão das mesmas." 

................................................................  
3) Art. 156, III, do substitutivo da Comissão de Constituição 

publicado no Diário da Assembléia de 9-8-1946, pp. 3 968 a 3 983, 
de acôrdo com a emenda n.º 709, do Sr. Souza Costa: 
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"Art. 156. A legislação do trabalho obedecerá aos 
seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria 
da condição dos trabalhadores: 

III - Participação obrigatória dos trabalhadores nos 
lucros das emprêsas, direta ou indiretamente, nos têrmos 
e pela forma que a lei determinar." 

4) Art. 157, III, da redação final do Projeto de Constituição 
publicada no Diário da Assembléia de 10-9-1946, pp. 4 786 a 4 802, 
nos têrmos da emenda n.0 74, do Sr. Paulo Sarasate: 

"Art. 157. A legislação do trabalho obedecerá aos 
seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria 
da condição dos trabalhadores: 

•••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

III - participação obrigatória e direta do trabalhador 
nos lucros das emprêsas, nos têrmos e pela forma que a 
lei determinar." 

5) Art. 157, IV, da Constituição promulgada em 18 de se-
tembro de 1946: 

"Art. 157. A legislação do trabalho e a da previ-
dência social obedecierão aos seguintes preceitos, além de 
outros que visem à melhoria da condição dos trabalhado-
res: 

IV - participação obrigatória e direta do trabalha-
dor nos lucros da emprêsa, nos têrmos e pela forma que 
a lei determinar" . 



DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DANIEL FARACO 
NA 44.ª SESSAO, EM 10-4-1946 

O SR. DANIEL FARACO (Lê o seguinte discurso) - Sr. 
Presidente, Srs. Constituintes: nenhum problema, dentre aquêles 
que estão desafiando nossa geração, se apresenta mais grave e 
mais carregado de perigos e esperanças que o das relações entre 
o capital e o trabalho, na organização de uma vida econômica 
ordenada e progressista. 

De certo modo, nisto se resume a questão social. E há um 
forte clamor em todo o mundo por fórmulas capazes de resolver o 
conflito secular entre os que possuem e os que trabalham, entre 
classes que a pouco e pouco se tornaram sinônimas de classes ricas 
e classes pobres, classes exploradoras e classes exploradas. 

O ponto nevrálgico des:sas relações, vamos encontrá-lo no 
problema do salário, problema particular que, entretanto, está 
fundamentalmente condicionado pelo próprio conteúdo do contra-
to de trabalho. 

Que é que tem sido, até agora, o contrato de trabalho? Uma 
modalidade especial do contrato de locação de serviços. E embora 
correndo o risco de causar algum enfado, mas cônscio da respon-
sabilidade de constituinte da República, considero meu dever ana-
lisar ràpidamente a posição do capitalista e do trabalhador no 
moderno quadro da vida econômica. 

Os clássicos caracterizaram, com perfeição até hoje não ultra-
passada, os fatôres da produção, agrupando-os em três categorias: 
trabalho, natureza e capital. 

O trabalho é a atividade humana aplicada à produção. Tra-
balhar é atividade eminentemente humana, pois somente o homem 
pode executar trabalho no verdadeiro sentido do têrmo e, por outro 
lado, nenhum homem poderia, sem opor-se à sua própria natureza, 
eximir-se do trabalho, que é o meio natural de prover às necessi-
dades da vida. 
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O trabalho é inseparável do homem. Dissociar êsses dois ele-
mentos, transformando o trabalho em simples mercadoria, foi o 
grande êrro do liberalismo. Por outro lado, desconhecer o caráter 
pessoal do trabalho, deixando ao Estado a fixação de tôdas as suas 
condições, é o grande êrro do marxismo. Ambas as teorias pecam 
porque desconhecem, ao menos em suas conseqüências práticas, 
as intimas correlações entre o homem e o trabalho. Ao trabalho 
deve caber, por exigência de sua própria natureza, a preponderân-
cia na vida econômica, e é simplesmente trágico que tal prepon-
derância lhe tenha sido usurpada. 

A natureza é o conjunto das substâncias e fenômenos do mun-
do exterior utilizados na produção. É o elemento passivo do pro-
cesso, contraposto ao trabalho, que é seu elemento ativo. E, tais 
sejam as circunstâncias, a posse dos fatôres naturais deve ser atri-
buída aos indivíduos ou à coletividade, consoante seja melhor para 
o bem comum. 

O capital é um fator derivado, em contraposição ao trabalho 
e à natureza, que são os fatô:res primários e elementares da produ-
ção. Assim e a rigor, pode haver produção sem capital. Mas tôda 
produção requer inevitàvelmente o concurso do trabalho e da natu-
reza. É que o têrmo capital designa produtos resultantes de um 
processo particular da produção que são aplicados em novos pro-
cessos produtivos, ao em vez de serem imediatamente utilizados 
na satisfação das necessidades humanas. A posse do capital é que 
tem provocado os mais acerbos debates na vida social contempo-
rânea, defrontando-se duas correntes principais: uma que deseja 
manter a propriedade individual dos meios de produção e outra 
que preconiza atribuir sua posse à coletividade, personificada pelo 
Estado. 

Mas a questão de a quein deve caber a propriedade do capital 
é secundária ante a questão mais imediata de a quem cabem os 
frutos da produção. Com efeito, êsses frutos e não o capital em si 
são o alvo visado pelo titular do capital. E como, atualmente, a 
posse do capital dá direito à maior parte dos frutos da produção, 
os ânimos se exacerbam na disputa da propriedade daquele. Resta 
saber, porém, se é justo e conveniente que o dono do capital seja 
o maior catista na partilha dos frutos. E surge, assim, reclamando 
exame, a entidade que exerce a superintendência imediata do 
processo produtivo: a emprêsa. 
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Com efeito, a simples existência dos fatôres produtivos, quer 
isolada, quer conjuntamente, não explica a produção, enquanto 
tais fatôres não forem conjugados nesse organismo formalmente 
distinto daqueles elementos. E a questão de a quem pertence a 
emprêsa supera em importância tôdas as demais que podem ser 
levantadas neste terreno. A propriedade da emprêsa dá origem, de 
um lado, à responsabilidade do empresário, por cuja conta e risco 
corre o que há de aleatório no processo produtivo; e, por outro, ao 
direito do mesmo empresário ao lucro remanescente, após haverem 
sido pagos o salário e as demais despesas do processo. 

Ora, forçoso é reconhecer que, de modo geral, é a posse do 
capital ou dos recursos financeiros para obtê-lo o que determina, 
de forma preponderante, a propriedade da emprêsa. E embora as 
emprêsas se possam constituir com capital obtido por empréstimo 
o capitalista está sembre em posição privilegiada, pois tais emprés-
timos são concedidos, via de regra, na proporção dos recursos eco-
nômico-financeiros dos solicitantes. 

Perante a emprêsa, por outra parte, o trabalho ocupa lugar de 
completa subordinação, mitigada embora pela moderna legislação 
social e perturbada por movimentos de fôrça partidos dos traba-
lhadores, agrupados em tôrno de determinadas reivindicações, 
tendo quase sempre o salário por objeto. 

Atualmente, o trabalhador não participa da constituição da 
emprêsa, é êle um estranho, livre das responsabilidades do empre-
endimento, mas sem direito às vantagens que lhe acompanham o 
êxito. Recebe, sim, um salário mais ou menos proporcional à quan-
tidade e qualidade do trabalho prestado e, em certos casos, assiste-
Ihe o direito a uma indenização. 

Afora isso, porém, nada tem êle a ver com a emprêsa e empre-
sário e trabalhadores se defrontam, no campo econômico, como 
dois exércitos em batalha: cada palmo ganho por um bando é per-
dido para o outro e reciprocamente. 

Quais as conseqüências práticas dessa situação? Gravíssimas 
são elas e podem resumir-se em duas categorias: 

1 - Sendo o salário fixo e sujeito apenas a alterações feitas a 
prazo mais ou menos longo, ao passo que o lucro atribuído ao 
empresário varia e cresce com o progresso econômico, os frutos 
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da produção se vão concentrando sempre mais nas mãos dos em-
presârios, cuja posição se torna sempre mais forte em relação aos 
trabalhadores. 

2 - Nenhuma responsabilidade direta tem o trabalhador 
quanto ao êxito do empreendimento, o que faz com que êle assuma, 
muitas vêzes, a posição de inimigo da emprêsa onde trabalha e 
procure valer-se da fôrça numérica para impor suas condições, 
nem sempre atentando para as conseqüências daí advindas quanto 
ao funcionamento e à própria existência da emprêsa e do processo 
produtivo. 

:t!:ste é o atual quadro, resultante do defeito fundamental de 
dissociar, na hora da divisão dos frutos, elementos que estiveram 
associados, de modo mais ou menos estreito, até a colheita. :t!:ste 
o problema com o qual se defronta a humanidade e que não poderá 
ser resolvido senão de forma precária, enquanto permanecerem os 
defeitos essenciais do sistema que o gera. 

A nova Constituição do Br~sil deverá tomar em consideração 
êste importante aspecto da realidade econômico-social. Seria. te-
merârio, por certo, traçar desd~ logo normas demasiado rígidas 
para solução de um problema qµe se encontra em plena evolução 
e que poderá, como já acontece, complicar-se pela atuação de fatô-
res de natureza histórica e política, afora os imprevistos da própria 
vida econômica. 

Mais temerário, entretanto, seria ignorar o problema e obsti· 
nar-se em manter inalterados os têrmos da precária solução atual. 
Em outras palavras, seria atentar contra o progresso nas relações 
sociais legislar como se o contrai.to de trabalho não pudesse ultra-
passar a fórmula da "locação de serviços" e enveredar pela fórmula 
muito mais perfeita da "sociedade". 

O Sr. Jurandir Pires - O nobre colega está, realmente, fa· 
zendo uma exposição muito clai·a. 

O SR. DANIEL FARACO -- Obrigado a V. Exa. 
O Sr. Jurandir Pires - Há1 entretanto, aí um ponto que deve 

ser considerado fundamental, dentro de qualquer Constituição 
moderna, isto é, o salário, sob dois aspectos, o primeiro dos quais 
é o do homem como elemento de produção. Mas V. Exa. deve 
também encarar o homem como elemento de consumo. O salãrio 
influi na produção, mas também é a base do consumo. 

http:contrai.to
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O SR. DANIEL FARACO - Pelo poder aquisitivo que gera. 
O Sr. Jurandir Pires - Exatamente. Todo regime capitalista, 

todo sistema baseado na troca sofre crises como a que atravessa-
mos, pela desajustagem entre a produção e o consumo; logo, uma 
Constituição moderna deveria prever a interferência direta nos 
níveis de salário, para ajustar a capacidade de absorção das quali-
dades produzidas. Digo isto como complemento ao notável discurso 
que V. Exa. está fazendo. 

o SR. DANIEL F ARACO - Muito obrigado. E devo acres-
centar que a solução que vou apresentar se preocupa, justamente, 
com êsse aspecto. A desajustagem entre o salário, que determina 
o poder de compra da grande massa de trabalhadores, e o volume 
da produção, é uma das flagrantes contradições da economia capi-
talista ... 

O Sr. Jurandir Pires - Exatamente. 
O SR. DANIEL F ARACO - . . . e essa contradição será justa-

mente resolvida - penso - pela forma que proporei mais adiante. 
o salário, como o entendemos hoje, é apenas uma das formas 

de remuneração de trabalho que são possíveis e nada prova que 
não venha ela a ser ultrapassada. Antes, tudo indica que estamos 
chegando ao fim da função histórica do salário, embora ninguém 
possa prever quanto tempo decorrerá até seu suplantamento, sendo 
mesmo provável que o salário não desapareça de todo, mas apenas 
perca seu caráter de preponderância na remuneração do trabalho. 

Proponho, assim, que em a nova Constituição, embora se in-
cluam dispositivos disciplinando a forma atual do contrato de tra-
balho, se preveja a mitigação e a eventual substituição da figura da 
"locação de serviços" pela da "sociedade". 

O Sr. Plínio Barreto - Não se trata de matéria constitucional 
mas de assunto que pode ser regulado por lei orgânica ou, o que 
até será melhor, por leis de outra natureza. 

O SR. DANIEL FARACO - Senão vejamos: 
Deverá ficar entregue à sabedoria do legislador ordinário o 

facilitar e apressar, se necessário, a evolução natural neste ponto. 
Entretanto, não será demasiado, para melhor esclarecer a tese, 
fazer algumas considerações sôbre a maneira pela qual poderá pro-
cessar-se a transição de um regime para o outro. 
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Em obra recente e que versa assuntos da maior atualidade, 
FuLTON SHEEN menciona três etapas, através das quais o trabalha-
dor, participando cada vez mais da vida da emprêsa, recuperará 
para o trabalho a predominância que, de direito, lhe cabe na vida 
econômica. 

A primeira é a da participação nos lucros . Nesta fase, não se 
fará necessária nenhuma modificação essencial no contrato de tra-
balho, mantida assim a figura da "locação de serviços" . Apenas, 
além de ao salário, terá o trabalhador direito a uma cota nos lucros, 
por cláusula anexa às demais em uso no contrato atual. 

Não quero aqui, para não me estender demasiado, examinar 
as objeções que se fazem a esta participação, igual procedimento 
adotando em relação às que têm por objeto as duas outras fases 
previstas por FULTON SHEEN. Tôdas essas objeções, porém, ou resul-
tam de uma má compreensão das fórmulas sugeridas, sobretudo 
no que diz respeito à oportunidade, pois de modo algum se pretende 
reformar tudo da noite para' o dia, ou encontram solução dentro 
das premissas preestabelecidas no início dêste discurso. 

O Sr. Jurandir Pires - V. Exa. me permitirá duas objeções? 
O SR. DANIEL FARACQ - Com prazer. 
O Sr. Jurandir Pires - A primeira é de ordem, digamos, filo-

sófica. Tôdas as transformações qualificativas se operam brusca-
mente; tôdas as transformações quantitativas se processam lenta-
mente. Em tal ordem de id~ias o assunto, apresentado por essa 
forma, seria qualificativo e, por conseguinte, difícil de ser feita a 
transformação em quantidade. 

O SR. DANIEL FARACO - Também na qualidade existem os 
graus. 

O Sr. Jurandir Pires - Eu me permitiria dizer que o capital 
só se forma pelo trabalho não remunerado, pelo esfôrço de trabalho 
não remunerado ou, digamos, pelo esfôrço do trabalho extra, que 
vem sob a forma de lucro ou de trabalho acumulado, que é o capital. 

O SR. DANIEL F ARACO - V. Exa., professor de Economia, 
sabe quanto se discute esta tese. 

O Sr. Jurandir Pires - De qualquer forma, porém, ela vem 
pela poupança, ou melhor, pela inversão, em bens de produção, 
de lucro, e deveria ser tomaqa no sentido absoluto a palavra lucro 
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nossa preparação cultural: é que preparamos apenas clàssicamen-
te a nossa elite intelectual, em vez de ter duas entradas - uma 
profissional, digamos utilitarista, de preparo, que pode ser ilustra-
da por uma preparação a posteriori; e outra clássica, que usamos. 
É impossível subir às condições de cultura necessárias à adminis-
tração sem que se altere o nosso regime educacional, cuja alteração 
é de necessidade premente . 

O SR. DANIEL FARACO - Não devem os empresários recear 
a evolução natural. Certamente, no final do processo histórico, não 
serão êles mais os ditadores da vida econômica. Mas terão ganho 
em tranqüilidade e em paz de consciência infinitamente mais do 
que as falsas gloríolas perdidas. Aliás, para êles a questão está em 
escolher se desejam que a evolução se faça gradativamente, para o 
restabelecimento das condições naturais do trabalho, ou se prefe-
rem ver-se submersos pela onda revolucionária que já lhes tem 
lambido os pés . 

O Sr. Jurandir Pires --1, Permita-me mais um aparte, apenas 
para citar frase um tanto jocosa do Presidente dos Estados Unidos, 
FRANKLIN RoosEVELT. Quando fêz a New Deal, exatamente dando 
trabalho aos desempregados, e baseado em que a riqueza é trabalho 
humano convertido em utilidade, teve a seguinte expressão, que 
acho maravilhosa: "Salva-se a classe capitalista, mas, quando es-
tamos a salvá-la, ela reclama a cartola que se deixou de lado." l!: 
precisamente isto que assistimos na classe burguesa, no momento 
presente. 

O SR. DANIEL F ARACO - Não se pretende, absolutamente, 
salvar a classe capitalista. O que se procura é restabelecer para o 
trabalho as condições da natureza. 

O Sr. Jurandir Pires -- Citei a frase no sentido de dar ao 
trabalho seu lugar na formação econômica de uma nação. É que 
os capitalistas procuravam reagir e, então, Roosevelt disse que o 
faziam para salvar a cartola. 

O SR. DANIEL FARACO - A terceira e última fase é a da 
co-propriedade. Por que motivo, uma vez preparados para assumir 
as responsabilidades conseqüentes, não deverão os trabalhadores 
participar também da propriedade da emprê.sa? Que seria a em-
prêsa sem o esfôrço do trabalhador? E por que motivo deverá ficar 
o trabalhador eternamente acorrentado à posição de "estranho" à 

http:empr�.sa
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família econômica, cujo concurso à produção se paga, mas que 
nada tem a ver com o organismo do qual, entretanto, é peça funda-
mental? Ou por que mantê-lo como o eterno "tutelado", à espera 
de gestos de munificência, ou como um "revoltado" crônico a esgo-
tar-se em reações desordenadas e prejudiciais, ao em vez de admiti-
lo a formar em pé de igualdade com os proprietários da emprêsa, 
tornando-se êle mesmo um dos proprietários? · 

Srs. Constituintes: 
Façamos uma constituição para muitos anos, voltada para o 

futuro; não permitamos que a nova Lei Magna se volte rígida, como 
a mulher de Ló, a contemplar um passado que se consome em 
chamas, tentando agrilhoar a evolução da vida econômico-social às 
condições precárias que ainda subsistem. 

Confiemos na vida e não lhe impeçamos o desenvolvimento 
natural. Antes, procuremos criar bases propícias a êsse desenvol-
vimento e estaremos fazendo obra capaz de resistir aos anos, em 
vez de soçobrar face à primeira tempestade de maior violência. 

Peço encarecidamente a todos os nobres colegas que meditem 
nas magníficas páginas de FULTON SHEEN, cuja transcrição no Diá-
rio da Assembléia requeiro ao Sr. Presidente. E façamos com que 
cesse êsse escândalo da vida moderna, pelo qual o trabalhador "por 
sua contribuição individual recebe um salário e por sua contribui-
ção social nada recebe". 

Para a grande tarefa de restabelecer um quadro natural para a 
remuneração do trabalho, podemos contar, sem dúvida alguma, 
com o trabalhador brasileiro das cidades e dos campos, êste silen-
cioso e incansável artífice de nossa grandeza, depositário fidelíssi-
mo de nossas melhores tradições de honra e moralidade, o qual 
não hesitará em assumir as novas responsabilidades que a história 
lhe reserva e ao qual não podemos negar os direitos que Deus lhe 
assegurou ao fixar a natureza do homem e das coisas. 

surgira, portanto, submetendo-me às correções que, em maté-
ria de redação, lhe fizerem os doutos, seja incluído, em a nova 
Constituição Brasileira, o seguinte artigo, que, penso, será fonte 
de imensos benefícios na ordem econômica e social do nosso país: 

"Art. A Lei estabelecerá, com oportunidade, bases 
para a gradativa mitigação e eventual substituição da 
forma de "locação de serviços", no contrato de trabalho, 
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pela forma de "sociedade", admitindo o trabalhador a par-
ticipar, sucessiva ou simultâneamente, dos lucros, da ad-
ministração e da propriedade da emprêsa, respeitando 
sempre o direito de propriedade já adquirido e, quanto 
possível, o princípio da liberdade de associação." 

Documento a que se refere o Sr. Daniel Faraco. 

LIBERDADE E TRABALHO 

Agora que os princípios fundamentais se tornaram evidentes, 
é possível fazer algumas aplicações concretas ao próprio problema 
do trabalho. 

Em face de sua triste história, do desemprêgo e da pobreza dos 
tempos presentes, é sempre tarefa muito difícil falar a respeito dos 
deveres do trabalho. Ao contrário, é muito fácil para alguém que 
tenha alguma simpatia pe{os oprimidos aliar-se aos apóstolos da 
revolução, sempre do lado do partido do trabalho, embora o próprio 
trabalho não se aperceba de que êles se interessam por êle, não 
para libertá-lo, mas para escravizá-lo aos seus próprios perversos 
objetivos. Devemos ser bastante corajosos, mesmo com o risco de 
sermos chamados antitrabalhistas, ou fascistas, ou reacionários, 
ou tidos como índiferentes às massas, para dizer ao trabalho que 
a solução proposta pelos revolucionários é impraticável. Simples· 
mente não surte efeito. O trabalho experimentou-a na Rússia e 
fracassou. Podemos tirar proveito de sua triste experiência na 
Rússia e evitar sermos ludi'Qriados aqui. (1) 

Num c,apítulo anterior, foram propostas recomendações ao 
capital para restaurar a liberdade; resta agora propô-lo ao trabalho. 

O trabalho deve fechar os ouvidos ao que lhe ensinam o capi· 
talismo e o comunismo, isto é, que o trabalho é uma mercadoria. 
Se o trabalho se considera uma mercadoria, então passa a ser uma 
coisa negociada pela lei da oferta e da procura tal como no capita· 
lismo, ou então alguma coisa a ser imposta tal como no comunismo. 
Uma vez que o trabalho vá para o mercado como uma coisa ou um 
instrumento da produção, seu valor será determinado do modo por 
que se determina o preço de uma tonelada de aço. O empregador 
não terá o empregado na conta de uma pessoa ou de um chefe de 
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família, mas de uma coisa a ser comerciada no mercado livre . Não 
quer dizer que o contrato de serviço em si mesmo seja injusto (2), 
mas apenas que foi injusto o modo por que foi determinado o salá-
rio. Desde que o trabalho é permutado exclusivamente na base 
da oferta e da procura, o trabalho degrada-se e a sociedade humana 
sofre o perigo de ficar dividida em dois grupos, um dos quais tenta 
comprar barato enquanto o outro tenta vender mais caro. Por vir 
o mundo durante décadas fazendo exatamente isso, chegamos qua-
se a admitir que o mercado de trabalho fôsse tal como o mercado 
de peixe, salvo que num caso se vendiam homens, e no outro, 
peixe. Foi justamente contra tal concepção do trabalho que LEÃO 
xm protestou em 1893 com veementes palavras: "Ensina a reli-
gião ao rico e ao empregador que os seus trabalhadores não são 
escravos seus; que devem respeitar em cada homem sua dignidade 
de homem e de cristão; que o trabalho não é coisa de que se deva 
ter vergonha, se ouvirmos a reta razão e a filosofia cristã, mas uma 
ocupação honrosa, que possibilita ao homem prover à sua subsis-
tência de um modo justo e nobre; e que é vergonhoso e desumano 
tratar os homens como objetos que servem para ganhar dinheiro, 
ou considerá-los apenas um conjunto de músculos e de fôrça física. 
Por isso a religião ensina ainda que, por serem interêsses dos tra-
balhadores a própria religião, as coisas da vida espiritual e intelec-
tual, está o empregador obrigado a proporcionar-lhe tempo para 
os deveres da vida de piedade; ensina também que êle não deve 
ficar exposto a influências corruptoras ou a ocasiões de perigos; 
e que êle não seja induzido a descuidar-se de seu lar e de sua famí-
lia ou a dissipar o seu salário. O empregador nunca deve também 
sobrecarregar os seus empregados além de suas fôrças, nem em-
pregá-los em serviços inadequados ao seu sexo e idade." (Rerum 
Novarum.) 

" ... o mais importante de tudo é resguardar os pobres traba-
lhadores da crueldade dos vorazes especuladores que empregam os 
sêres humanos como meros instrumentos de fazer dinheiro. Não 
é justo nem humano esmagar assim os trabalhadores sob o pêso 
de um trabalho excessivo a ponto de embrutecer-lhes o espírito e 
consumir-lhes o corpo." (Rerum Novarum.) 

Isso nos traz à consideração a natureza exata do perigo com 
que se defronta o trabalho. O trabalho está agora numa situação 
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de supremacia merecida; o capitalismo está na defensiva; o traba-
lho tanto por direito como por disposição está levando-lhe vanta-
gem. 

Mas, em lugar de realçar a dignidade e a liberdade humana, 
está realçando o seu direito a fazer um bom negócio. Em outras 
palavras, tàcitamente está deixando perceber que o capitalismo 
tinha razão ao considerá-lo uma mercadoria ou um objeto. Em 
virtude então do maior poderio da instituição associativa sôbre o 
poderio menor do empregador, continua êle a obter o que quer. 

Por meio de suas associações (que tão necessárias são), êle 
tem o poder de limitar a oferta, criando portanto a procura, assim 
como anos atrás os capitalistas podiam reduzir o salário, porque 
a oferta era grande. Está assim o trabalho usando exatamente da 
mesma lei econômica que o lançou nas dificuldades presentes. Faz 
ajustes não na base da pessoa, mas como quem quer tirar o máxi-
mo do empregador. Hoje, o capital está pagando caro, como ontem 
o trabalho se vendia baratot Mas por que preço? Pelo preço da paz 
social. Como disse tão bem PIO x1: "Realmente o trabalho, como 
tão bem·disse o Nosso Preqecessor em Sua Encíclica, não é mero 
objeto, uma vez que nêle deve reconhecer-se a dignidade humana 
do trabalhador, e conseqüentemente êle não pode ser comprado ou 
vendido tal como uma mercadoria qualquer. Nem por isso deixa 
a oferta e a procura do trabalho de dividir os homens no mercado 
do trabalho em duas classes como em dois campos de batalha, e 
o ajuste entre essas partei:; transforma o mercado do trabalho 
numa arena em que os dois exércitos se empenham em combate. 
A essa grave desordem, que está conduzindo a sociedade à ruína, 
é evidentemente necessário aplicar um remédio o mais ràpidamente 
possível." (Quadragesimo Anno.) 

Um quadro perfeito n~ verdade de nossa situação atual: "uma 
arena em que os dois exércitos se empenham em combate." O capi-
talista e o trabalhador copcordam hoje neste princípio básico: o 
trabalho é uma mercadoria; divergem quanto ao seu preço. 

Algumas vêzes combatem com as mesmas armas: fôrça, vio· 
lência, espionagem; e outras vêzes com armas diferentes: injun· 
ções, greves parciais, anúncios e propaganda. Do lado capitalista, 
a General Motors Corpor~tion, de acôrdo com o Relatório da Co· 
missão Sanatorial de 21 de dezembro de 1937, entre janeiro de 1934 
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e julho de 1936, empregou 200 espiões contra o trabalho, despen-
dendo com isso pouco menos de um milhão de dólares. Do lado 
do trabalho, influências radicais levaram os trabalhadores a se co-
locarem inteiramente nas mãos dos outros, como fazem no ridículo 
juramento prestado pelos membros da Internacional Typographical 
Union: "Minha fidelidade à união e meu dever para com os seus 
membros não serão de modo algum perturbados por qualquer obe-
diência que eu possa agora ou daqui por diante dever a qualquer 
organização social, política ou religiosa, secreta ou doutra espécie." 
C) Do lado povo - e o povo é sempre quem paga - nos Estados 
Unidos, durante 1936, houve maior número de dias de trabalho 
perdidos do que em qualquer outro país. Conforme o Bureau In-
ternacional du Travail, de Genebra, os Estados Unidos perderam 
13 901 956 dias em 2 172 questões, envolvendo 788 648 trabalhado-
res. 

Não se trata aqui de saber quem tem ou não razão nessas 
disputas; estamos apenas dizendo que o capital não tinha razão 
ao dizer que o trabalho faz mal em acreditá-lo. O resultado é que 
o nosso país está dividido em dois campos de combate em que dois 
gigantes se empenham em feroz luta. Enquanto continuarmos 
na idéia de que o trabalho não é pessoal mas uma mercadoria, 
todos temos a perder. 

b:sse conflito de classes pode ser evitado até certo ponto se o 
trabalho se libertar dos organizadores sem escrúpulo, cujo objetivo 
não é a emancipação do trabalho, mas a intensificação da luta 
de classes como prelúdio para a derrocada revolucionária da socie-
dade. 

" ... Bem poucos têm sido capazes de aprender a natureza do 
comunismo. Em vez disso, a maioria sucumbe à sua decepção, 
hàbilmente encoberta pelas mais extravagantes promessas. Pro-
testando desejar apenas a melhoria da situação das classes traba-
lhistas, instando pelo afastamento de abusos verdadeiramente 
reais assacados à ordem econômica liberal e exigindo uma repara-
ção (objetivos inteira e indubitàvelmente legítimos), o comunista 
aproveita-se da atual crise econômica mundial para arrastar para 
a esfera de sua influência até aquêles setores da população que 
por princípio rejeitam tôdas as formas de materialismo e terroris-
mo. E, como todo êrro contém sua parcela de verdade, as verdades 
parciais a que nos temos referido são astuciosamente apresentadas 
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de acôrdo com as necessidades de tempo e lugar, para encobrir, 
quando conveniente, a crueza e desumanidade repulsiva dos prin-
cípios e táticas comunistas. Assim o ideal comunista ganha muitos 
dos elementos cultos da comunidade. Por sua vez êstes tornam-se 
os apóstolos do movimento entre os jovens educados que são ainda 
inexperientes demais para conhecer os erros intrínsecos do siste-
ma. Os pregoeiros do comunismo são também proficientes em 
explorar antagonismos raciais e oposições e divisões políticas. 
Aproveitam-se da falta de orientação característica da moderna 
ciência agnóstica para se intrometerem nas universidades, onde 
sustentam os princípios de sua doutrina com argumentos pseudo-
científicos." (Divini Redemptoris.) É realmente interessante que 
John Lewis se resguardasse dos irresponsáveis agitadores trabalhis-
tas e do modo pelo qual estavam tentando converter " ... sindicatos 
trabalhistas em simples uniões de trabalhadores dentro de uma 
emprêsa, conhecidas como Uniões Industriais." "Através dessa 
organização (Trade Union Education League, dirigida pelos comu-
nistas), os líderes revolucionários nos Estados Unidos estão fazendo 
uma tentativa em todo o pa~s para conseguir o contrôle da Ameri-
can Federation of Labor, para reorganizar as associações de artífi-
ces na base de uma grande associação para cada indústria etc." 
(S. Senate Document n.º 14 do 58.º Congresso.) 

A luta de classes não é a essência da ordem industrial, porque 
tratar com o trabalho como uma mercadoria é recusar-se a reco-
nhecer o valor humano. 

O grande êrro cometido no assunto em consideração é imbuir-
se alguém da idéia de que a classe é naturalmente hostil à classe; 
de que os ricos e os pobres estão destinados por natureza a viverem 
em guerra uns com os outros. A verdade é exatamente o contrário. 
"Tal como a simetria do corpo humano é o resultado da disposição 
dos membros do corpo, assim num estado está ordenado por natu-
reza que essas duas classes existam com harmonia e concordância, 
e que se ajustem, por assim çiizer, uma à outra, de modo a manter 
o equilíbrio do corpo político. Uma exige a outra; o capital não 
pode dispensar o trabalho, nem o trabalho o capital. O acôrdo 
mútuo resulta em contentamento e em ordem; conflitos perma-
nentes trazem necessàriamente a confusão e a violência." (Rerum 
Novarum.) 
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Disso deduz a Igreja sua primeira conclusão: "É portanto in-
teiramente falso atribuir os resultados dos esforços combinados do 
capital e do trabalho só a uma das partes; e é flagrantemente in-
justo que qualquer dos dois negue a eficácia do outro e se apodere 
de todos os lucros . " (Quadragesimo A nno. ) 

A Igreja evita assim dois erros extremos: o êrro do capitalismo, 
que pretendia que o capital tinha direito a todos os lucros; e o êrro 
marxista, que dizia que o trabalho tinha direito a todos os lucros 
(4). Entre ambos está o meio-têrmo que diz que tanto o capital 
como o trabalho devem ter sua parte: ". . . Proíbe-se a uma classe 
excluir a outra da participação nos lucros. Essa lei sagrada é vio-
lada por uma classe endinheirada irresponsável que, na abundân-
cia de sua boa sorte, supõe como justo estado de coisas que êles 
devam receber tudo e o trabalhador nada; é também violada por 
uma classe assalariada sem propriedade que exige para si todo o 
fruto da produção como sendo o trabalho de suas mãos. Tais ho-
mens, veementemente exasperados contra a violação da justiça 
pelos capitalistas, vão longe demais ao reivindicarem o único 
direito de que êles estão cônscios; atacam e procuram abolir tôdas 
as formas de propriedade e todos os lucros não obtidos pelo traba-
lho, qualquer que seja sua natureza e significação na sociedade 
humana, só pelo motivo de não terem sido adquiridos com o traba-
lho. ( ... ) Cada classe, então, deve receber a parte que lhe é devida 
e a distribuição dos bens criados deve ser feita em conformidade 
com as exigências do bem-comum e da justiça social, pois todo 
espectador sincero está cônscio de que as enormes diferenças entre 
os poucos que possuem uma riqueza excessiva, e os muitos que 
vivem na privação constituem um mal grave na sociedade moder-
na." (Quadragesimo Anno.) Devem ser feitos, portanto, todos os 
esforços, para que, ao menos no futuro, não se permita que se 
acumule nas mãos dos ricos senão uma parte dos frutos da produ-
ção, e para que um amplo suprimento seja fornecido aos trabalha-
dores. O objetivo não é que êstes se tornem indolentes no trabalho, 
pois o homem nasceu para trabalhar assim como o pássaro para 
voar, mas que mediante economia possam aumentar seus haveres 
e mediante um prudente govêrno dos mesmos possam tornar-se 
capazes de sustentar a carga da família com mais comodidade e 
segurança, libertando-se da incerteza do ganha-pão que é a sina do 
proletário. Estarão êles assim não sàmente em condições de supor-
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tar os caprichos da sorte, mas terão também a tranqüilizadora 
certeza de que, ao deixarem êste mundo, haverá algum pequeno 
pecúlio para aquêles que ficarem atrás de si. 

"Essas idéias não foram meramente sugeridas, mas expressas 
com palavras francas e claras pelo Nosso Predecessor. Com reno-
vada insistência as acentuamos nesta presente Encíclica, pois, a 
não ser que se façam sérias tentativas para pô-las em prática com 
tôda a energia e sem mais delongas, ninguém i::e venha a persuadir 
de que a paz e a tranqüilidade da sociedade humana possa ser efi-
cazmente defendida contra as fôrças da revolução!" (Quadragesi-
mo Anno.) 

Poder-se-á imediatamente indagar se isso significa que a Igreja 
Católica é a favor de uma modificação d.o sistema de salários. A 
resposta será definitivamente afirmativa. "No atual estado da so-
ciedade humana, entretanto, julgamos aconselhável que o contrato 
de serviço seja, quando possível, um tanto modificado por um con-
trato de sociedade, como já está sendo experimentado de vários 
modos com não pequena van:tagem tanto para os assalariados como 
para os empregadores. Desta sorte, os assalariados são de algum 
modo feitos partícipes da propriedr.tde, ou na administração, ou 
nos lucros." (Quadragesimo Anno.) 

Mas o pagamento do si;+lário não exime o capital de qualquer 
outro interêsse? LEÃO xm l~vou em consideração tal objeção: 

"Tocamos agora num ~.ssunto de suma importância, assunto 
em que, se se devem evitar Q~ extremos, idéias justas são absoluta-
mente necessárias. Os salários, dizem-nos, são fixados por livre 
consentimento; portanto, desde que o empregador pague o que foi 
combinado, fêz o que devia e não deve ser solicitado para mais 
nada. O único caso, dizem, em que poderia haver injustiça, seria 
se o patrão se recusasse a paj?:ar o total dos salários ou se o operário 
não quisesse terminar o serviço contratado; quando tal acontecer 
deve o Estado intervir para fazer com que cada qual receba o que 
lhe é devido, mas não em quaisquer outras circunstâncias. 

Tal maneira de raciocinar não é de modo algum convincente 
para um homem de espírito largo, pois considerações importantes 
são completamente postas de lado." (Rerum Novarum.) 

Leva-nos isso ao âmago da solução católica. Por que pleiteará 
ela a eliminação dos conflitos de classes mediante a co-participa-
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ção? Por que pedirá a modificação do sistema de salário? Por que 
pretenderá que o trabalho tem direito a qualquer coisa além de 
seu salário? A resposta será: "porque o trabalho do homem possui 
duas notas ou caracteres: pessoal e social." "A êsse respeito", 
escreve o Santo Padre, "é idêntico à propriedade. " A propriedade 
é pessoal porquanto o homem tem um direito real a ela; é social 
porquanto a propriedade é destinada ao bem de todos e daí poder 
o bem comum condicionar o direito pessoal. 

Também o trabalho tem um caráter individual e social. O 
aspecto individual do trabalho é manifestado de modo óbvio pelo 
fato de o indivíduo trabalhar e ao fim do dia sentir-se cansado. 
Do ponto-de-vista do indivíduo, o trabalho é um perfeito estranho 
para a indústria e não está mais lir;ado a ela do que o artesão que 
lhe vende o instrumento. 

Mas o trabalho tem também um aspecto social. O trabalhador 
não é apenas um indivíduo, mas membro e talvez chefe de uma 
família. Além disso, não trabalha só mas em conjunção com o 
capital e a administração para produzir a riqueza. Trabalha com 
outros trabalhadores, com os patrões e com a matéria-prima. 

São necessários três elementos para a produção: o capital no 
sentido de finanças, o trabalho e o cérebro no sentido de adminis-
tração (Intellectus, Res et Opera). Na linguagem atual são dois: 
o trabalho e o capital. Perguntar qual dos dois é mais importante 
é o mesmo que perguntar qual das pernas é a mais importante: a 
direita ou a esquerda? 

Por sua contribuição individual o trabalhador recebe um salá-
rio; por sua contribuição social nada recebe. Mas devia receber. 
Devia receber alguma recompensa, se lucros houver, por sua con-
tribuição social para a criação da nova riqueza. ~sse argumento 
torna-se mais importante com a separação entre a propriedade e 
o contrôle no capitalismo. Uma vez que o proprietário ou o acio-
nista tenha renunciado à responsabilidade, abandonada estará 
uma das notas essenciais da propriedade e por isso um dos títulos 
essenciais ao lucro. Sua pretensão a todos os lucros é menos válida 
que na tradicional concepção da propriedade. A quem então deve 
ser concedida consideração? Certamente aos criadores ativos da 
nova riqueza, isto é o trabalho. O acionista é apenas o criador 
passivo; mas, desde que o homem que contribui com seu trabalho 
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está prestando uma contribuição mais ativa, não se lhe deve dar 
alguma participação na riqueza que ajuda a produzir? Por isso a 
Igreja pede que "se faça alguma modificação no sistema de salários 
em prol da co-participação, de modo que os assalariados se conver-
tam, de algum modo, em partícipes na propriedade, na adminis.. 
tração ou nos lucros" da indústria. 

Nenhuma indústria jamais produziu objeto algum sem a coope-
ração funcional do trabalho, do capital e do cérebro. A parte do 
trabalho na produção não é meramento individual, tal como a da 
ave que constrói o seu ninho; é também social ou funcional, algum 
tanto como o papel que os pulmões desempenham no organismo 
humano. Um trabalhador, individualmente, pode ser dispensado, 
mas nenhuma indústria pode dispensar os trabalhadores de coope-
rarem com o dinheiro e outras criaturas humanas na produção da 
riqueza social. O homem é essencialmente uma criatura que cola-
bora. Desde o princípio, Deus chamou o homem a colaborar com 
:t!:le no povoamento da terra, conforme as palavras ouvidas pelo 
primeiro homem e pela priJ:neira mulher: "Crescei e multiplicai-
vos." A colaboração foi elevada à ordem sobrenatural quando, na 
véspera de Sua Paixão, nossp Divino Salvador disse ao homem que 

. renovasse o Seu sacrifício, qo nascer ao pôr do sol e até a consu-
mação dos séculos, enquanto vinham do alto estas palavras mur-
muradas: "Fazei isso em memória de Mim." Simplesmente porque 
o mundo se tornou tremendamente complexo, não se alterou o fato 
de a colaboração ser ainda essencial, e o empregador que julga que 
seu empregado é menos fu:p.cional que êle próprio ou que o seu 
capital, não conseguiu perceber que se dispensar as funções de 
um estará arrancando uma das três pernas do banco. 

Se o capitalista julgar que o trabalho não é parte funcional 
e integrante de sua emprêsa, que experimente produzir automóveis 
só com dinheiro e máquinas . 

1. Lucros. Por co-participação fica claramente entendido 
aqui uma participação nos lucros por parte dos trabalhadores: a) 
depois que o trabalhador tiver recebido um salário vital; b) depois 
que o capital tiver recebido os lucros legítimos e pôsto à parte o 
excedente necessário para formar um nôvo capital e conservar suas 
instalações em boas condições. Perante a sugestão de os trabalha-
dores participarem dos lucros, pergunta o capitalismo: "Por que 
deve o trabalhador partilhar os lucros? Já recebeu seu salário, e 
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como não corre nenhum risco, a nada mais tem direito." Tal 
objeção esquece que o salário recompensa o trabalhador só por 
utilidade individual, mas não por sua indispensável colaboração 
social com o empregador e o capital na criação da riqueza. Os 
dois casos são bem diferentes, tal como cada homem é uma pessoa, 
com seus próprios direitos e deveres individuais, mas ao mesmo 
tempo é um membro da sociedade, sujeito às suas leis e capaz de 
gozar de seus privilégios. Não é exato dizer que o trabalhador não 
corre nenhum risco. Corre sim. Corre o risco do desemprêgo, de 
insegurança e até da especulação desonesta da parte do empre-
gador. 

Imediatamente, porém, objetará o capitalista: "Suponha-se 
que não há lucros. Partilhará o trabalhador as perdas do mesmo 
modo que os lucros?" A resposta será que a participação nos lucros 
só começará quando o capital tiver produzido uma receita normal, 
para manter a emprêsa em condições de solvência, dar uma renda 
satisfatória aos capitalistas e ocorrer às demais despesas. Por isso 
não tem cabimento a objeção de que o trabalhador deve também 
partilhar as perdas. Pode não haver nenhum superavit depois que 
se tiverem feito tôdas as necessárias deduções, mas não quer dizer 
que nada haja recebido o empregador: terá provàvelmente recebido 
os juros habituais de seu capital e certamente os seus honorários, 
que são muitas vêzes maiores que o salário de seu empregado. Se 
não houver lucros excedentes, tanto o empregador como o empre-
gado receberão o seu salário; mas havendo lucros, por que não 
deveria o trabalhador partilhá-los, ao menos em proporções redu-
zidas, uma vez que, na palavra de Pro xr: "Pelos princípios de 
justiça social não é lícito a uma classe excluir a outra da partici-
pação nos lucros?" 

Por que será que alguns líderes trabalhistas se opõem à parti-
cipação nos lucros? John L. Lewis, depondo perante a Comissão 
do Senado, em 30 de dezembro de 1938, rejeitou a participação nos 
lucros com o fundamento de que os trabalhadores se ressentiram 
com a "generosidade paternal", o "tostão no chapéu" e a "teoria 
da liberdade". "Francamente, creio que a idéia de participação nos 
lucros é bem um lôgro e uma armadilha na indústria moderna. " 
O Presidente Herring, da Comissão do Senado, perguntou a Lewis 
se era de opinião que "unicamente o govêrno está em condições 
de proporcionar segurança aos trabalhadores". Sua resposta foi: 
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"Não vejo quem mais possa fazê-lo." Por que a "liberdade" da 
indústria seria "paternalismo", e não a do govêrno, é com efeito 
difícil de entender. Suspeita-se seriamente que o fundamento psi-
cológico de sua oposição à participação nos lucros não seja o receio 
do trabalhador vir a perder com isso, mas que, estreitando suas 
relações com a indústria, seus laços financeiros com um líder tra-
balhista possam tornar-se mais frouxos . A história de países euro-
peus, tais como a Rússia e a Alemanha, demonstra que, a ter um 
pater, ficaria o trabalhador em melhores condições se não esco-
lhesse o govêrno. 

A co-participação não é nem pode ser uma compensação do 
salário baixo: seu objetivo não é tornar os trabalhadores escravos 
da indústria; nem tampouco torná-los solidários com a indústria 
mediante a participação na responsabilidade e em seus frutos. Sa-
lários elevados mediante contrato coletivo não admitem uma elas-
ticidade indefinida. Há um limite além do qual o salário não pode 
passar. A participação nos lucros tem por base um salário vital e 
ao mesmo tempo proporciona aquela elasticidade de lucros maiores 
quando são prósperos os negócios. O tempo do contrato de serviço 
não une verdadeiramente o trabalhador ao seu trabalho senão para 
a estabilidade que o salário i'J.Ssegura. A esmola concedida por um 
govêrno paternalista podia proporcionar-lhe exatamente a mesma 
segurança. Mas a participação na riqueza que êle ajudou a criar 
faz dêle um sócio da emprêsa. 

Dá-lhe responsabilidade1 que é um atributo da liberdade. 
Parece óbvio que o trabalho tem maiores vantagens não quando 
renuncia às responsabilidades, mas quando as assume. A segu-
rança é apenas o lado negativo da liberdade; afasta os obstáculos 
econômicos que tornam a liberdade de escolha difícil ou impossível. 
Liberdade é escolha com responsabilidade . Se sou dono de um 
carro e passo a responsabilidade da compra de gasolina ao prefeito 
da cidade, a da compra do óleo ao Diretor da Fazenda, a da compra 
dos pneus ao Senado, e a responsabilidade dos consertos à Câmara, 
verifico logo haver perdido minha liberdade de dirigir o carro por 
ter renunciado às responsabilidades. Que o trabalhador de igual 
modo passe suas responsabilidades a um govêrno, a um líder tra-
balhista, a um empregador paternalista e terá com isso perdido a 
sua liberdade. 
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Ainda há outra capitulação da liberdade advinda do insucesso 
do trabalho na exigência dos seus direitos . 

Desde que concorre com uma contribuição social para a ri-
queza, tem algum direito a partilhar a riqueza produzida. O tra~ 
balho não quer e não deve renunciar aos seus direitos ao contrato 
coletivo, nem julga êle, e com razão, que deva ficar sujeito ao 
"paternalismo" de uma organização trabalhista. Então por que 
deve êle renunciar a seus direitos aos lucros? E por que deve a 
aceitação dêsses direitos ser maculada com a acusação de "pa~ 
ternalismo"? 

2. Administração. A Igreja também sugere que o trabalho 
tome parte, até certo ponto, na administração da indústria. A 
melhor solução não consiste em saber se o trabalhador deve re-
ceber ou dar ordens, mas simplesmente em saber que as receberá 
ou participará com seu companheiro de trabalho em alguns dos 
detalhes da administração. Naturalmente não quer isso dizer 
que vá ajudar a gerir as finanças, as operações de compra, as ne~ 
gociações com o produto, nem que sua participação na admin.W~ 
tração nunca vá além de sugestões referentes ao estado sanitárlo, 
aos dispositivos de prevenção de acidentes, ao uso das pás de ~J 
de preferência aos malhos de madeira, etc. Ao contrário, sign!~ 
fica que o trabalho deve participar na administração de tudo o 
que afeta igualmente tanto o empregador como o empregado, 1800 
é, o salário, as horas de serviço, as condíc;õea do trabalho. A Igr~ 
ja sugere que em cada indústria haja um conselho compotJto d~ 
representantes do empregador e repreíientantes dos emprcgadof), 
O fundamento para tal órgão é que "empn:gadores e empr~~·ru:to0 
que fazem parte do mesmo grupo reúnam r>uas fôrças para a prO-· 
dução e a fim de prestarem um servír;o i::rJrrmm" (QuadrageetrrvJ 
AnnoJ . A Igreja rejeita a teJJria eeonómka. que faz do capit~l € 

do trabalta dois grupos indo::p•:nrJr:nt..r:;s wmoefadoB "p~la pooiçM 
que o-::upa.!'!: no mercado do tra.ba1ho". AfJ ~ontrárw, un:m vez qv.e 
ambos estão r::0:í.a:bo~ando para 1.Jm. w:rlir;<1 r;rimum, d1wi:-m ?l~ r.~•trtG 
ponto pa.rt:-::ipar d!ei~ m.St"J.id.a:~ '~w= af<:tam :i. ::i..mrJo;;, AquJ a Ier<:'.'.f;l 
nega t;:..-::i':~~e:r~te que w o;s r:'rnprc.;gadm:<;;~ U~m dfocerni.rncml:-0, W>--
mo Fc,·;',·.: a Ç_e:;-;r€$íi>WJ, ou qil.l!.C; :;ú <;;: (;mpn:g;),d~'$ o poi-;;:;t.;_:un, 1::.Qs?.J:.,.~· 

ficou ;--;:-c;·~·;;;-::0 ri:&: r~;ltraJRfao d1;- t.n.dndh.n. CJ f,n1.ba.lbw.J.r.;r W-n ~Jg·ut.r~ 

di.scern:.:-.::.<;:::::.-.. :rw.v' .qrú!.e ~e 1·etf.mi â tl•{;nfot.1,. (lo ;;.eu trnJ1i.JJt-l.<J, ~ eom.f, 
pessoa dr,~.<;;:::<:. rj(j(~ m.f:õmm r.:Ji·c:·l~/y.<; ln:J.H.<máv0.:-: 1n ·~mp!'eg:i.!5n:•. 
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cabe-lhe o privilégio de ter alguma voz ativa na determinação 
daquilo que é comum a ambos. Se tal órgão fôsse instituído nas 
indústrias, incluindo tanto os representantes da organização quan-
to os dos empregados, as disputas entre os dois não seriam resol-
vidas pela violência e espionagem, mas pela razão, que é a carac-
terística do homem . Em conseqüência disso os trabalhadores ad-
quiririam maior respeito por si mesmos e maior responsabilidade 
no desenvolvimento da emprêsa; o empregador encontraria mais 
perfeita paz de espírito, seus lucros seriam muito provàvelmente 
aumentados e o bem comum melhoraria não só pela intensifica-
ção da produção, como também pela diminuição de apelos à po-
lícia para pôr têrmo a conflitos sangrentos . Uma reunião de em-
pregadores e empregados não significa a extinção das associações 
trabalhistas nem que as únicas organizações trabalhistas devam 
ser as das companhias. Nos três países escandinavos as associa-
ções de empregadores favorecem uma grande associação por jul-
garem o trato com ela mais fácil do que com grupos insignifican-
tes. Não há razão para qu~ os representantes da indústria e os 
representantes de uma associação sindical não possam resolver 
suas dificuldades sem violêq.cia para com os compradores e ven-
dedores de queijo. 

3. A Propriedade. Uma terceira sugestão da Igreja para a 
colaboração é a participação na propriedade da indústria. A Igre-
já rejeita imediatamente a idéia marxista de que o trabalho gera 
o valor e portanto tem direito a todos os proventos. "A única 
forma de trabalho que dá aq trabalhador direito aos seus fruto:i é 
aquela que o homem exerce como seu próprio patrão". (Quadra-
gesimo Anno.) 

Há trabalhos que nunca resultam num produto, tais como 
condução de veículos, educação, etc. Além disso, os meios mate-
riais de produção, de curto ponto-de-vista, são tão essenciais quan-
to o trabalho, pois o empregado não pode produzir apenas fican-
do a rodopiar os polegares . '10 trabalho nada mais é senão a apli-
cação das energias do corpo e do espírito de alguém aos dons da 
natureza". (Quadragesimo Anno.) Desde que o empregador não 
"trabalhe com sua propried~de mesma, deve formar uma aliança 
entre o seu trabalho e a propriedade de outrem, pois cada qual é 
impotente sem o outro ... É portanto inteiramente falso atribuir o 
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resultado dos esforços combinados do capital e do trabalho a só 
uma das partes, e é flagrantemente injusto que um negue a efi-
cácia do outro e se apodere de todos os lucros." (Quadragesimo 
Anno.) 

Ao mesmo tempo, porém, não se pode dizer que o emprega-
dor, as matérias-primas e suas instalações sejam de modo tão ex-
clusivo às fontes do valor a ponto que o trabalho não desempe-
nhe nenhum papel, seja êle qual fôr. É evidente que o trabalha-
dor deve estar capacitado a aumentar seus bens de modo a "se 
libertar da incerteza do ganha-pão que é a sina do proletário"; 
isso significaria uma "mais larga difusão da propriedade". Que o 
trabalhador tenha um direito estrito à propriedade na indústria 
em que trabalha, é muito duvidoso. Mas que êle "participe de 
algum modo na propriedade" como conseqüência da modificação 
do "contrato de serviço" para um "contrato de sociedade" é um 
desideratum ardentemente desejado. Quase, pois, não resta dú-
vida, quanto à riqueza comum, que haja uma participação cres-
cente na propriedade dessa riqueza de parte do trabalho, pois '"é 
só com o trabalho dos trabalhadores que o Estado enriquece" 
(Rerum Novarum). O trabalhador não se torna um co-proprie-
tário da indústria pelo fato de trabalhar nela, mas tem direito a 
alguma espécie de participação no valor que ajudou a produzir; 
neste sentido possui um vago título à propriedade. Além disso, 
desde que o capitalismo moderno designou a participação ativa e 
a administração, e a participação passiva, tais como a contribui-
ção financeira mediante a aquisição dos estoques, ficaram dividi-
dos os dois títulos aos lucros, isto é, o contrôle e a propriedade, tor-
nando-se por isso enfraquecido o seu direito. Por outro lado, já 
que o trabalho desempenha tão relevante papel na produção da 
nova riqueza, e já que assumiu a participação ativa na indústria, 
participação essa a que o capitalista renunciou, - de algum modo 
êle "se incorporou" à indústria, tendo portanto direito a uma 
remuneração que vá além do salário. A distribuição da proprie-
dade pode ser efetuada de vários modos: pela emissão de apólices 
trabalhistas, por exemplo. Parece contudo que êsses bens não 
devem ser fàcilmente negociáveis, de modo que o trabalhador pos-
sa passá-los adiante, como fizeram os trabalhadores de uma in-
dústria de aço, mas, ao contrário, devem ser bens não nego~iáveis, 
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a fim de intensificar os laços que unem o trabalhador ao seu tra-
balho e de assegurar-lhe anualmente uma remuneração superior 
ao salário. 

O trabalho tem três opções diante de si: 1) trabalhar para 
um patrão como no capitalismo; 2) trabalhar para o Estado; ou 
3) trabalhar para si mesmo, tendo algumà participação nos "lu-
cros, na administração e na propriedade" da indústria. A Igreja 
convida o trabalho a examinar o problema com visão larga e a 
trabalhar pela co-participação na indústria. A solução da Igreja 
é o meio-têrmo entre o capitalismo, que acentua apenas o aspecto 
individual do trabalho, paga o salário e desconhece a sua contri-
buição social, e o comunismo, que acentua apenas o lado social 
do trabalho e desconhece os direitos pessoais do homem. A Igreja 
afirma que ambos sofrem da mesma ilusão; consideram o homem 
simplesmente como um consumidor. Em ambos os casos, recebe 
êle apenas o poder de adquirir, poder êsse que lhe é dado 
ou pelo capitalista ou pelos burocratas. Isso não é liberdade, cla-
ma a Igreja. O homem nã\:> é apenas um consumidor; se fôsse, 
pouco diferente seria do reqanho destinado ao mercado. A liber-
dade do homem consiste milis na produção do que no consumo, 
isto é, no direito de imprimir sua personalidade nas coisas, de de-
terminar como devem ser usados, de usar seu livre arbítrio na 
disposição delas e de ser responsável em sua criação. 

Se o trabalho vier a se interessar somente pelo aumento da 
riqueza criada - e não há limite para aquilo que alguém neces-
sita quando a riqueza não é sua - então o trabalho estará a ca-
minho de sua própria escravização. Se o trabalho fôr apenas um 
consumidor, o que êle consumir será organizado, planejado e di-
rigido até ser esquecido o sentido próprio da independência. Nessa 
ordem social passará então do êrro capitalista, em que os lucros 
do indivíduo eram confundjdos com o bem comum, para o êrro 
comunista, em que uma maior produção se confunde com a liber-
dade pessoal. Não se torna necessário muito discernimento para 
perceber que o capitalismo produziu grandes males por ter disso-
ciado a propriedade e a administração; nem é preciso uma larga 
visão para ver que o trabalho pode cair em êrro similar divorcian-
do a organização e a direção. Então, assim como tivemos homens 
administrando um negócio que não lhes pertencia, igualmente 
teremos organizações trabalhistas sob o poder de chefes que não 
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trabalham. Os que trabalham não dirigem e os que dirigem não 
trabalham. 

Ambos os divórcios são sempre prejudiciais à sociedade, e só 
se pode restaurar a paz mediante a restauração da responsabili-
dade tanto da parte do capital como do trabalho, tornando-os a 
ambos co-associados numa função comum para o bem comum . 
Quais as disposições que mostra o trabalho para dar seu apoio à 
execução dêste programa? A resposta depende inteiramente da.s 
disposições que o trabalho mostrar para assumir a responsabili-
dade que é a característica da liberdade. 

A resposta a essa pergunta é que o trabalho é provàvelmente 
tão oposto à solução acima quanto o capital, pois exatamente 
como o capital outrora disse ao trabalho: "Dê-me o seu trabalho 
e eu ficarei com os lucros", assim agora o trabalho diz ao capital: 
"Eu ficarei com os seus lucros, mas você pode ficar com as dores 
de cabeça." A restauração da liberdade é impossível se nem o ca-
pital nem o trabalho estiverem dispostos a partilhar a responsa-
bilidade. Podemos libertar os homens politicamente, como fêz 
Lincoln de uma penada, mas não podemos libertá-los econômica-
mente, dando-lhes a propriedade difundida, se êles não se dispu-
serem a assumir a responsabilidade. Muito nos tem custado o ca-
pitalismo. Acostumou os homens a serem tão dependentes uns dos 
outros que alguns querem ser comunistas e perder completamen-
te a liberdade, e outros quérem ser apenas assalariados, guardando 
a liberdade apenas para os direitos do dia da Independência. É 
um dos mais tristes fatos da vida moderna que os homens não 
queiram seriamente ser cidadãos econômicamente livres. Se ti-
véssemos de encontrar a razão disso, estaria no fato de que, ao 
desprezarmos a Religião, desprezamos a palavra dever e retivemos 
apenas a palavra direito (5). 

A Igreja está apenas concitando os homens a começarem a 
pensar na propriedade como se pensassem no amor, no sentido de 
que possuir significa também ser possuído. Uma coisa não é pos-
sível sem a outra. A visão beatífica consiste em ser alguém e ao 
mesmo tempo em ser de Deus. A visão econômica da felicidade 
consiste igualmente em possuir um jardim mas também em ser 
possuído por êle no sentido de que trabalhamos para êle. Os di-
reitos nascem de se ser possuído, e uma coisa é inseparável da 
outra. A alegria do homem de ser meio possuído pelo cachimbo 
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que fuma, pela mulher que ama, pelo campo que cultiva, encon-
tra sua reprodução, na estrutura econômica, no fato de possuir e 
ser possuído pela indústria. Assim é êle elevado à dignidade de 
proprietário-produtor, um sócio e um partícipe, pois se o homem 
renunciar a todo o poder de autodeterminação com relação aos 
lucros, à administração ou à propriedade do lugar em que traba-
lha, não somente perderá a especial prerrogativa que o distingue 
do animal no pasto, mas, o que é pior, perderá tôda a capacidade 
para determinar qualquer trabalho e isto é o comêço de uma es-
cravidão que às vêzes anda por aí com o nome de segurança. 

A liberdade não virá imediatamente; há objetivos da hora 
presente que a condicionam, como por exemplo o direito de orga-
nização, o salário decente e condições apropriadas de vida. Não 
negamos a necessidade dêles; pedimos apenas que o trabalho não 
confunda meios com fins; pois então êste último estado do homem 
será pior que o primeiro. O trabalho deve lembrar-se de que a 
consciência social está desperta e de que seus justos direitos serão 
reivindicados. Não se realizam reformas da noite para o dia. Es-
tão a caminho mas, neste meio tempo, que o trabalho não se faça 
alvo de zombaria dos apóstolos revolucionários. 

Finalmente, um argumento, a bem da clareza, com referên-
cia ao têrmo trabalhador. A propriedade comunista está levando 
os americanos a crerem que trabalhador é o homem que carrega 
suas refeições numa marmita e que qualquer um que não proceda 
assim é inimigo do trabalhaqor. Estão suscitando a impressão de 
que há alguma coisa extraordinária no trabalho, de que êle é o 
monopólio de uma classe, e em particular da classe que usa ma-
cacão, que tem músculos fortes e carrega martelo, e estão usando 
o têrmo democracia para acobertar a ditadura da Rússia. O têr-
mo trabalhador não pertence exclusivamente a uma única classe. 
O capitalista é um trabalhador; o professor universitário é um 
trabalhador e a enfermeira é um trabalhador. Trabalhador, do 
ponto-de-V:ista cristão, a,plica.Jse àquele que é bastante operoso 
para conseguir para si mesmo meios de subsistência, de modo 
que disponha de lazeres pari;+ salvação de sua alma, e àquele que 
produz utilidades para o seu próximo e espiritualiza a matéria de 
modo que a civilização possa prosseguir. 

Quando tanto o capital como o trabalho se compenetrem de 
que ambos são trabalhadores por serem ambos pessoas e de que 
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o capital não pode existir sem o trabalho e o trabalho sem o capi-
tal, terão ambos uma revelação, a revelação de um Deus que como 
Senhor do universo desce a êste nosso mundo vulgar para traba-
lhar no decorrer de duas décadas como carpinteiro da cidadezi-
nha de Nazaré . 

Que uma classe não o reclame como unicamente seu, isto é, 
como Cristo, o Trabalhador. Verdade é que êle durante a maior 
parte de Sua Vida trabalhou com Suas mãos e exerceu um ofício . 
Não foi, porém, membro de uma classe enquanto oposta a outra 
classe da sociedade, pois poderia o Redentor ser membro de uma 
classe? 

Está Êle numa relação única para com a humanidade: o 
único trabalhador voluntário do mundo. O trabalho foi impôsto 
ao homem como conseqüência do pecado original. Uma vez que 
isento de pecado, dispensado estava de suas penalidades. Além do 
mais, o Senhor do universo nenhuma necessidade tinha de labutar 
como o Seu universo e contudo escolheu livremente, como Filho 
de Deus, encarnar-se para juntar-se às fileiras do trabalho. Por 
ser voluntário, foi fato único. Não foi exatamente um trabalha-
dor no sentido de vir se opor ao capitalista que vive virtuosamen-
te. Êsse êrro muitos estão inclinados a cometê-lo. Não era exata-
mente um pobre, pois, sendo rico, se tornou pobre por nosso amor, 
a fim de que, mediante Sua pobreza, pudéssemos ser ricos. A pró-
pria profissão que escolheu, a de carpinteiro, era uma prova de 
que era dono daquilo com que trabalhava e trabalhava com aquilo 
que possuía. Não era um empregado a serviço de uma corpora-
ção; não era um empregador que se servisse do capital para assa-
lariar os outros com o fim de torná-lo útil. Trabalhava no uni-
verso que lhe pertencia, como o artista trabalha na tela que lhe 
pertence. Por isso, nem o empregador nem o empregado podem 
i.nvocá-lo como patrono unicamente seu; nem podem dizer que 
pertencia à "nossa classe" . 

Estava acima de tôdas as classes porque era o Trabalhador, e 
trabalhador não é o empregado que odeia o capitalista; nem é 
trabalhador o capitalista que escraviza o empregado. Trabalhador 
é aquêle que com o seu trabalho estabelece laços com Deus, pela 
submissão às suas penosas condições; com o próximo, pela cria-
ção de necessidades comuns; e com a natureza, por imprimir-lhe 
o cunho de um espírito feito à imagem e semelhança de Deus. 
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Foi o esquecimento dêsses objetivos que fêz carpinteiros pregarem 
o Carpinteiro na Cruz; quando tal aconteceu foi a perdição de 
ambos, capital e trabalho. 

(1) O Partido Trabalhista da Inglaterra recusou por êsse motivo for-
mar uma frente popular com os comunistas, declarando em sua escusa: 
"Nós próprios consideraríamos a aliança eleitoral com os comunistas no 
pleito mais como um passivo do que como um ativo. O Partido Comunista 
está sujeito às diretivas políticas vindas do estrangeiro; fora daí não se 
permite determinar a sua própria política". MATHEW WoLL, Vice-Presidente 
da Federação Americana do Trabalho, também repeliu a influência bol-
chevista sôbre o Trabalho: "Falando em nome de quase 4 000 000 de tra-
balhadores americanos filiados à Federação Americana do Trabalho, estou 
autorizado a dizer que os trabalhadores americanos não consentirão serem 
envolvidos em guerra para ajudar a salvar a ditadura de Stalin. O regime 
soviético não merece mais apoio das organizações trabalhistas dos países 
democráticos do que os governos de Hitler ou Mussolini." IJoseph Shaplen 
in New York Times, 16 de fevereiro de 1938.) 

(2) "Os que sustentam que o contrato de serviço é em princípio injus-
to, certamente laboram em êrro." (Quadragestmo Anno.) 

(3) Livro de leis da União Tipográfica Internacional <1.º de janeiro 
de 1938). 

(4) "O Capital, entretanto, vem de há muito apropriando-se de vanta-
gens excessivas; reclamou para si todos os proventos e lucros e deixou ao 
trabalhador o mínimo necessário para repor as suas energias e assegurar 
a continuidade de sua classe. Pois, por uma inexorável legislação econô-
mica, asseverava-se· que tôda a acumulação de riquezas devia caber em 
partilha aos ricos, enquanto os operários deviam permanecer perpetua-
mente na indigência, ou ficar reduzidos ao mínimo necessário à existência. 
É verdade que o atual estado de coisas não foi nem sempre nem em todos 
os lugares tão deplorável quanto os princípios liberalistas da chamada 
Escola de Manchester poderiai:µ levar-nos a concluir; não se pode negar, 
porém, que o rumo firme das tendências sociais e econômicas seguia tal 
direção. Essas opiniões falsas f! axiomas especiosos foram veementemente 
atacados, como era de se esperar, e por outros que não apenas aquêles 
a quem tais princípios privaram do direito inato de melhorar sua condição." 
<Quadragesimo Anno.) 

(5) "A causa do trabalhador perseguido foi esposada pelos "intelec-
tuais'', tal como são chamadqs, que instituíram em oposição a essa lei 
fictícia êste outro princípio ntoral igualmente falso: todos os proventos 
e lucros, com exceção dos exigidos pela reparação e restauração do capi-
tal invertido, pertencem por todos os direitos ao trabalhador. Tal êrro, 
mais sutil que o dos socialistas, que sustentam que tpdos os meios de 
produç~o devem ser transferidos ao Estado (ou, tal como êles o designam, 
socializados), é por êsse motivo mais perigoso e suscetível de enganar os 
incautos. É um veneno sedutor, sorvido com avidez por muitos que não 
se deixam iludir com o Socialismo declarado." (Quadragesimo Anno.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DANIEL FARACO  
NA 83.ª SESSÃO, EM 13-6-1946  

O SR. DANIEL FARACO (Lê o seguinte discurso) 

A segunda emenda para a qual venho pedir a atenção e o 
apoio dos ilustres Representantes prescreve que a lei incentive, 
concedendo facilidades especiais às partes interessadas, a partici-
pação do trabalhador no capital da emprêsa em que trabalhar. 

o Sr. Ataliba Nogueira - Será um grande passo na nossa 
vida econômica e social. 

O SR. DANIEL FARACO (Lendo) - Sr. Presidente e nobres 
Constituintes, tocamos aqui o ponto nevrálgico da questão social 
que é a divisão dos agentes humanos da produção em dois campos 
inimigos: de um lado, o patrão, dono dos meios de produção, de 
certo modo o único responsável e o único beneficiário da boa ou 
má sorte da emprêsa; do outro, o operário, sem ligação de solida-
riedade com o empregador, um estranho cujos serviços se pagam, 
mas que pouco ou nada tem a ver com a vida da emprêsa. 

Êsses homens, separados como que em dois exércitos rivais, 
participam, no entanto, do mesmo processo produtivo, possuem 
imensas responsabilidades em comum e devem repartir, por con-
seguinte, os frutos de sua ação conjugada. Infelizmente, porém, 
a evolução social, que, com o advento da máquina, se processou 
de forma desordenada, ao em vez de conduzir a instituições jurí-
dicas em correspondência com o papel desempenhado pelos ho-
mens no processo produtivo, separou os que deviam estar unidos, 
dissociou os que deveriam estar associados. 

Êste é o quadro atual da sociedade. Patrões e operários se 
espreitam e se combatem, a luta de classes ganha foros de pro-
cesso normal de vida lá onde só a cooperação pode tornar possí-
vel a vida em comum. 

O Sr. Ataliba Nogueira - O único liame entre êles é o con-
trato de trabalho e êste parece que ainda divide mais o empregado 
e o empregador . 

O SR. DANIEL FARACO - Exatamente. É um simples con-
trato de locação de serviços. 
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(Lendo) Poderemos por certo, invocando o bom-senso e opa-
triotismo, amenizar o conflito, suavizar os choques. Enquanto 
subsistir a causa, porém, ao menos em tão vasta escala, será per-
manente a luta; a agitação e a guerra brotarão da fonte perene 
que é a inadequação das instituições à realidade e à natureza 
humana. 

Senhores, devemos levar a democracia à vida econômica. 
Assim como tudo fazemos para assegurar que cada indivíduo par-
ticipe da vida política e contribua para a administração da coisa 
pública, assim algo devemos fazer para que todos quantos coope-
ram no processo de produção participem também da propriedade 
e, conseqüentemente, da gestão e dos resultados da emprêsa em 
que trabalham. 

Deve:i;nos democratizar a economia. Não é possível que nela 
subsista eternamente o regime autocrático. Perdoai, Senhores, mi-
nha veemência, mas estaríamos traindo nossos mandatos se essa 
preocupação não nos possuísse, se nos limitássemos aqui a consa-
grar a defeituosa organiza~ão vigente, sem lançar os olhos para o 
futuro, sem indicar um carp.inho, sem traçar uma orientação, sem 
entreabrir uma saída para a situação precária em que se agitam 
e desentendem milhões de criaturas humanas. 

O Sr. Ataliba Nogueira - Muito bem. Não temos compro-
missos com nenhuma forma econômica; nosso único compromisso 
é o de trazer paz e prosperidade ao Brasil . 

O SR. DANIEL FARACO (Lendo) - Evidentemente, não se 
pode transformar da noite para o dia o sistema social em que vi· 
vemos. A natureza não faz saltos e nada de verdádeiramente es-
tável se pode improvisar. 

O Sr. Jurandir Pires - Tenho certo escrúpulo em apartear 
V. Exa. , pois noto que o nobre orador está olhando para o reló-
gio e êste aparte é um poqco longo. 

O SR. DANIEL FARACO - Ouvirei V. Exa. com o máximo 
prazer. 

O Sr. Jurandir Pires - Diz V. Exa. que a natureza não dá 
saltos. ~sse conceito entretanto evoluiu e hoje tôdas as mudanças 
de ordem qualitativa são feitas por saltos em a natureza. 

O SR. DANIEL FARACO - Mas desordenadamente. 
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O Sr. Jurandir Pires - . . . como tôdas as quantitativas são 
feitas por evolução. V. Exa. aborda, porém, principalmente, aqui-
lo que RABINDRANATH TAGORE, com suas longas barbas, profliga no 
seu livro contra a máquina e contra a evolução hodierna. Acon-
tece, todavia, que, por fôrça precisamente da evolução, é preciso 
admitir nôvo conceito do ser humano, dividido só em duas par-
tes: uma como fôrça de trabalho e outra como ser social, integra-
do na sociedade. Assim, a emenda de V. Exa., que procura juntar 
nas duas coisas o mesmo homem, acaba não atendendo a nenhum 
dos dois tipos, embora a exposição com que V. Exa. a apresenta 
seja, realmente, a mais humana e a mais brilhante. 

O SR. DANIEL FARACO (Lendo) - A lei não é onipotente. 
Ela não pode revogar num instante defeitos que resultem de uma 
evolução secular. A lei pode, entretanto, propiciar a nós legisla-
dores a responsabilidade pela omissão. A emenda que defendo 
visa precisamente propiciar essas condições . 

O defeito fundamental, nas atuais relações entre patrões e 
operários, reside em que o contrato de trabalho é apenas uma mo-
dalidade especial do contrato de locação de serviços. O trabalha-
dor é um alugado e não um companheiro, um estranho e não um 
membro da sociedade econômica. É necessário que êsse quadro 
defeituoso seja superado e que, no contrato de trabalho, pouco a 
pouco se integre o contrato de sociedade. 

Bate-se por êsse objetivo uma voz de cuja sabedoria e prudên-
cia dão testemunho dois mil anos: a voz da Igreja Católica. 

O Sr. Segadas Viana - Então V. Exa. está de acôrdo com 
a participação dos trabalhadores nos lucros e na gestão da em-
prêsa. 

O SR. DANIEL F ARACO - E na propriedade. 
O Sr. Ataliba Nogueira - Corno conseqüência, são as três 

ingerências . 
O SR. DANIEL FARACO - Na encíclica Quadragesimo Anno, 

Pro XI fixa com clareza a boa doutrina dizendo: 

"No atual estado da sociedade humana, entretanto, 
julgamos aconselhável que o contrato de trabalho seja, 
quando possível, um tanto modificado pelo contrato de 
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sociedade, como já está sendo experimentado de vanos 
modos com não pequena vantagem tanto para os assala-
riados, como para os empregadores. Desta sorte os assa-
lariados são de algum modo feitos partícipes na proprie-
dade, na administração ou nos lucros das emprêsas." 

O Sr. Ataliba Nogueira - Como sempre, a Igreja caminha 
na frente. 

O SR. DANIEL FARACO - Participar na propriedade da 
emprêsa equivale, em nossa atual organização, a participar do 
capital, a ser sócio. Já são numerosos, em nosso país, para não 
mencionar outras nações, os exemplos de emprêsas que admitem 
seus empregados como sócios. :t!:sses exemplos, porém, não se têm 
generalizado, quer por incompreensão dos patrões, quer, muitas 
vêzes, pela incompreensão dos próprios operários, quer finalmen-
te por falta de apoio oficial. 

Ora, é necessário que ,tais exemplos se tornem regra para 
realmente democratizar a e~onomia. 

Mas, Sr. Presidente, de;rnocracia não se impõe. Seria temerá-
rio tornar obrigatória a participação no capital, quando é tão 
grande a diversidade, quer entre os diferentes tipos de emprêsas 
nas cidades e nos campos, quer no tocante ao grau de educação 
econômica e ao espírito associativo de empregadores e emprega-
dos. Se a democracia não pode ser imposta, pode-se entretanto 
incentivar o espírito democrático. É o que a emenda pretende, 
redigida como está: 

"A lei incentivará a participação do trabalhador no 
capital da emprêsEJ. em que trabalhar, concedendo para 
tal fim facilidades especiais a empregados e empregado-
res." 

Inscrevendo êsse princí:pio, a Constituição Brasileira, sem pre-
judicar os direitos de queri'l quer que seja, consagrará com sua 
autoridade e mandará que o legislador ordinário apóie os esfor-
ços que fizerem patrões e operários para se unirem num terreno 
comum, associando-se em lugar de se combaterem, colaborando 
ao em vez de se digladiarem, enfim dividindo equitativamente res-



- 117 -

ponsabilidades e benefícios, deveres e direitos, marchando para 
uma nova era de compreensão, de mútua tolerância, de paz social. 

O Sr. Alde Sampaio - V. Exa. está, realmente, abordando 
um dos pontos principais da feitura da Constituição ... 

O SR. DANIEL FARACO - Agradeço a V. Exa. 
O Sr. Alde Sampaio - ... mas pergunto eu: V. Exa. dá 

participação do operário ou trabalhador no capital. Não seria 
mais objetivo se formasse um fundo de natureza social, para que 
houvesse participação mais imediata do operário, porque essa, do 
capital, será excessivamente longínqua e diminuta? 

O SR. DANIEL F ARACO - Lembro a V. Exa. que minha 
emenda não é substitutiva da participação nos lucros. Esta já 
está proposta. A participação nos lucros está prevista e minha 
emenda é apenas um dos aspectos, a conseqüência do princípio 
que desejo se inscreva na Constituição, e que é êste: o operário e 
o patrão devem caminhar para ser sócios. 

O Sr. Ataliba Nogueira -j V. Exa. deve salientar que as par-
ticipações nos lucros, no capital e na direção são três condições 
que se unem. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Mas, da forma por que está re-
digida a emenda de V. Exa., fica, evidentemente, excluído o prtn-
cípio da participação nos lucros. V. Exa. deveria repetir, na 
emenda, êsse princípio. 

O SR. DANIEL FARACO - Não. A minha emenda não eli-
mina o dispositivo da participação nos lucros. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - A parte que V. Exa. propõe en-
trará em seguimento ao princípio da participação dos lucros? 

O SR. DANIEL FARACO - É princípio independente na 
Constituição. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - É um artigo que completa o 
pensamento exposto no dispositivo - é permitida a participação 
nos lucros? 

O SR. DANIEL FARACO - Reconhece-se que aquêle que ae-
sempenha, em determinada emprêsa, funções iguais às do pa-
trão, é um pequeno sócio; apenas as instituições jurídicas ainda 
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não consagraram estq. doutrina, e não podemos, de uma hora 
para outra, subverter o atual sistema. Podemos, porém, princi-
piar a caminhar para êle . 

Ninguém terá a recear dêsse texto constitucional. Ninguem 
será obrigado a associar à própria emprêsa pessoas que não de· 
seja como sócios. Mas aquêles que, compreendendo as vantagens 
sociais e mesmo individuais do sistema, o adotarem corajosamen-
te, devem ver seus esforços reconhecidos pela lei e devem ser au· 
xiliados a levarem-nos a bom têrmo. 

Se a lei não pode impor a democracia, deve entretanto de-
fendê-la e incentivá-la. E se a democracia política merece tantos 
cuidados e tantos textos legais, a democracia econômica - que é 
um corolário lógico daquela - deve também merecer estímulo e 
apoio da parte dos que sinceramente desejam ver o povo e cada 
homem do povo participando de forma real e efetiva da vida social. 

Srs. Representantes.  
'  A Constituição que, qentro de algumas semanas, será pro-

mulgada neste histórico r~cinto, de há muito vem sendo objeto 
de grandes esperanças do nosso povo . Por certo, o esclarecido pa-
triotismo dos nobres Constituintes é penhor de que essas esperan-
ças não serão vãs . 

Atendamos bem, entretanto, a que a Constituição não sedes. 
tina apenas ao presente . Ela há de sobretudo plasmar o nosso 
futuro. Não percamos esta oportunidade única de lançar a se-
mente de uma melhor harmonia entre os brasileiros que se dedi-
cam a construir nossa grandeza econômica. 

Que a promulgação d;:t nova Lei Magna marque o inicio de 
uma grande cruzada para associar homens que devem partilhar 
o mesmo destino e que seria iníquo e perigoso para a Nação man-
ter separados. 

A democratização da vida econômica é um ideal que merece 
ser inscrito na Lei Fundamental do povo brasileiro. :msst ideal ha 
de frutificar, para honra de nossa civilização e salvaguarda de 
nossas tradições. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palma11. 
O orador é cumprimentada.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PEDRO VERGARA  
NA 49.ª SESSÃO, EM 24-4-1946  

O SR. PEDRO VERGARA - Sr. Presidente, tenho recebido 
inúmeros telegramas de meu Estado, o Rio Grande do Sul, pe-
dindo que interprete desta tribuna o pensamento que êles expri-
mem e que é, sem dúvida alguma, a manifestação da consciência 
coletiva rio-grandense contra a expansão do comunismo em nosso 
pais. Um dêsses recados tem para mim significação especial, por-
que me veio do município de Jaguarão, onde obtive, nas eleições 
de 2 de dezembro, a maior das votações que sufragaram meu no-
me para a cadeira que hoje ocupo nesta Assembléia. 

Foi-me êle passado pelo presidente do Diretório local do PSD 
e consiste num protesto veemente, de alto sentido cívico, contra 
certa atitude da extrema esquerda, nestes últimos dias, que tão 
profundamente chocou a consciência dos brasileiros patriotas. 
Inútil é reproduzir aqui o telegrama a que me refiro, pois, muta-
tis mutandis, é êle vazado na mesma linguagem que exteriorizam 
centenas de outros, que também estão em meu poder. 

Quero apenas consignar aqui o nome do Coronel Reduzino 
Silveira, que é o seu signatário, e o faço em homenagem a êsse 
digno e valoroso cidadão que, do extremo meridional da Pátria1 

numa cidade longínqua da fronteira, também levanta a sua voz, 
em seu nome e no de todos os seus correligionários, para fazer 
sentir a sua revolta e a sua condenação, ao mesmo tempo o sev 
patriotismo e a sua advertência, aos renegados da Pátria, que 
nesta hora grave da nacionalidade, quando tôdas as nossas ener-
gias se devem concentrar no esfôrço comum da cooperação, pro-
curam, ao contrário, prestigiar outra pátria, em detrimento do 
Brasil, e oferecem o seu entusiasmo, a sua inteligência, o seu res-
peito e sua admiração a outra bandeira que não a nossa. 

Mas, Sr. Presidente, entendo que não é fazendo demagogia 
nem ataca.ndo os comunistas, com palavras violentas, nem gri-
tando nosso patriotismo pura e simplesmente, que havemos de 
resolver o grave problema social que afeta, de modo tão profun-
do, a nossa economia, a nossa vida jurídica, os nossos costumes, 
a:s nossas tradições e o nosso futuro. 

Só há um meio de reduzir à sua expressão mais simples as 
fôrças destruidoras do comunismo. É formular idéias, princípios 
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t:l decisões capazes de, na prática, resolverem o problema social de 
modo justo e fecundo. Por isso, me permito expor em seguida as 
uiretivas que me parecem mais adequadas para atingir êsse de· 
sideratum. 

Retomando o pensamento cristão, já fixado por São Tomás, 
quando une rati<J e fides, funde o físico e o metafísico, o tempo· 
ral e o espiritual, - o Estado moderno afirma acima de tudo a 
pessoa humana, e ligando a pessoa ao trabalho, - não tem a 
questão trabalhista como econômica, mas a coloca no plano mo-
ral; por isso, nega que o trabalho seja mercadoria e que a eqfü. 
dade seja uma simples relação mecânica; não julga os bens cor· 
páreos e os direitos como fins em si, mas como adjuvania, para o 
aperfeiçoamento; à luta de classes e à abolição das classes, para 
fins materiais, imediatos, contrapõe uma sociedade hierarquizada 
em categorias, porque "a ordem é a unidade da massa bem arti-
culada". 

Daí a cooperação de todos - capitalistas e trabalhadores -
1 

ao serviço de uma orientfl.ção comum, que supere, se possível, o 
quotidiano e que reduza ao mínimo o sofrimento, a miséria e a 
injustiça da desigualdade natural. 

Com êsse propósito, - à dialética sêca e árida do marxismo 
hegeliano, que oscila entre a retribuição. pelo trabalho e a retri· 
buição pelas necessidades (V. RODRIGUEZ, La Liberación del Obre· 
ro, pág. V, I, 32), para esconder a sua falta de coerência e de 
firmeza, - responde o Estado moderno com a sabedoria cristã 
dos seus postulados e faz da conditio personae a base de tôda hie· 
rarquia de funções; converte o problema da fôrça num problema 
de direito, e tendo sempr~ incorporado, ao seu patrimônio cultu· 
ral, as conquistas do progresso, opõe - à revolução socialista, que 
ameaça de expropriação e de violência, - a contra-revolução mo· 
derada que corrige os crhnes do capital e os erros do trabalho, e 
arvora a justiça num dogma. 

Por isso, ainda, o Estado moderno se encaminha para uma 
reforma radical das condições sociais, depois de denunciar que a 
economia liberal, estafadq de egoísmos cruéis, é incapaz de resol· 
ver os problemas da época. 

E contra o socialismo e o comunismo escravagistas e desuma· 
nizantes, que tentam fazer do homem um "elemento econômico", 
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e converter a sociedade num "aparato de utilidades'', - o Estado 
moderno que o cristianismo está plasmando, que já vigora num 
setor de nossas leis e que há de sair revigorado desta Assembléia 
- admite o princípio de que a economia tem as suas leis para o 
mundo das coisas, e não para o homem, que é dirigido, acima de 
tudo, por leis morais . 

Para êste nôvo padrão de Estado em formação, que amalga-
ma o pensamento elaborado pelas fôrças espirituais e o pensa-
mento dos sociólogos e estadistas leigos, - que é conservador e 
progTessista, a uma só vez, e que mantém tôdas as conquistas da 
civilização, na ordem jurídica, emoldurando-a de suas exigências, 
na ordem moral, - para êsse Estado - o fato, só, não cria o di-
reito e os bens adquiridos pelo trabalho, em suas múltiplas for-
mas, quando aplicados justamente, segundo a moral e a razão, -
não são apenas lícitos; são também nobilitantes. 

E a razão é óbvia, - pois, se a aquisição dos bens é lícita 
para o patrão, é lícita, igualmente, para o empregado. 

Aquêle e êste são peças essenciais da mesma máquina. 
Um e outro cooperam, até mesmo sem querer, na elevação e 

no aperfeiçoamento da vida humana e da vida social; ambos são 
indispensáveis e se completam. 

O bem comum, com o melhoramento da vida material e da 
vida moral, no Estado constituído, - tal é o fim dessas duas fôr-
ças que se conjugam e que nasceram uma da outra. 

Uma compreensão tão vasta da realidade permitirá que vá 
para os trabalhadores uma corrente volumosa de bens, e cortará 
a ambição dos que têm tudo e querem ter mais, e dos que não 
têm nada e querem ter tudo. 

Só assim, em vez da destruição da propriedade, ou da prole-
t.arização geral e do coletivismo puro e simples - tornar-se-á pos-
sível o aparecimento do operário proprietário e a desproletariza-
ção do proleteriado, pela distribuição justa da riqueza. 

O capital, a propriedade e o salariado, portanto, não podem 
ser abolidos, porque são as condições mesmas dessa transfor-
mação. 

Mas bastam êsses enunciados, para vermos que se impõe uma 
dupla série de deveres e direitos, sem os quais não é possível, ao 
Estado, aproximar, no campo da justiça, o capital e o trabalho. 
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Partindo-se, pois, desta dupla verdade, que os homens são 
desiguais no plano terreno e que os patrões e os trabalhadores es-
tão numa dependência mútua, é mister que se discriminem, pri-
meiro, os deveres do trabalhador; êsses deveres podem ser enume-
rados e afirmados desta forma: 

1) É preciso aceitar a desigualdade humana e o regime atual 
de produção. 

2) É preciso respeitar os direitos alheios e a propriedade dos 
empregadores, e abster-se dos atentados, da violência e da sabo-
tagem. 

O Estado moderno, assim como julga necessária a ascensão 
do operário à categoria de proprietário, - considera legítimos, do 
mesmo modo, os lucros do capital; a socialização dos meios de 
produção, e a sua expropriação, seriam inadmissíveis, em princí-
pio: - se se fizessem com indenização seriam absurdas, porque 
repõe-se o capital nas mãos do expropriado; e sem indenização, 
seria uma injustiça e um ,roubo; pois o certo é que o capital não 
é só dos ricos, mas tambépi dos remediados e mesmo dos pobres, 
que possuem muitas vêze~ a sua casa, os seus títulos, as suas 
ações, e não é só o trabalhp do operário que produz o capital, mas 
também a inteligência do patrão que trabalha ou do patrão que 
engendra os planos do trabalho; e, não raro, a produção adquire 
um valor de uso, produtor de capital, que não lhe é dado pelo tra-
balho, mas pela escassez ou pela necessidade do consumo. 

3) É preciso cumpri:r o contrato de trabalho; a consciência 
profissional é a honra do trabalhador; e o desempenho pleno da 
função, para a qual se foi pago, é a virtude social, por excelência. 

4) É preciso trabalhar; a produção é uma necessidade vital; 
não há produção sem trabalho; não se produz o suficiente, sem 
um trabalho encarniçado . 

Em verdade, quem possui os bens do corpo e da inteligência, 
em abundância, - os pos~ui para o fim de fazê-los servir ao seu 
aperfeiçoamento e ao alívio dos outros (CouLET); ao grito socia-
lista: - "Pereça o país, mas recusai o trabalho", - o Estado mo· 
derno responde: "Vosso dever é trabalhar" (CouLET). 

Ter, pois, consciência da desigualdade humana, - respeitar 
a propriedade, - cumprir com dignidade profissional o contrato 
cie trabalho, - trabalhar, - tais são os deveres do operário. 
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Mas o Estado moderno deve também discriminar e reconhe-
cer os direitos do trabalhador: 

a) O mais sagrado, o primeiro dêsses direitos, é o de ver rea-
lizada, em paz, sua elevação moral; dai a necessidade que tem o 
homem operário do repouso dominical; dai a liberdade de prati-
car, abertamente, a sua religião e de educar, religiosamente, a 
prole; daí a salvaguarda da sua honra, da inocência de seus fi-
lhos, da pureza do seu lar. 

b) O Estado moderno reconhece, em seguida: - o direito 
do operário à fôrça física e corporal, o direito à vida. 

Daí estas conseqüências: a duração do trabalho não pode ser 
excessiva e impõem-se as férias anuais; o trabalho deve ser exercido 
em condições superiores de higiene, em que não faltem, em abun-
dância, o ar e a luz; - as crianças não podem penetrar nas ofi-
cinas e a mulher trabalhadora merecerá cuidados e atenções es-
peciais. 

c) O direito do operário a uma justa retribuição que não 
se origina da caridade; êsse direito já LEÃO XIII o considerava de 
extrema importância, ao formular êste princípio: 

"O salário não pode ser insuficiente para a subsistência do 
operário sábio e honesto; e PIO XI punha nêle a chave do pro-
blema social quando expunha a tríplice relação do salário; o sus-
tento do operário e da família, a situação da emprêsa, e as exi-
gências do bem comum. " 

O salário, pois, é um direito da maior complexidade; exige-se, 
antes de tudo, um salário-mínimo, proporcional do valor técnico 
ou profissional do trabalho e às condições de vida do trabalha-
dor; deve ser êste um salário que ampare as famílias numerosas, 
que faça subsistir com dignidade o trabalhador mais obscuro e 
que dê ao trabalhador inteligente, ao técnico de tôdas as catego-
rias, uma compensação correspondente aos seus talentos e à sua 
produção. 

O Sr. Daniel Faraco - V. Exa. sustentou ainda há pouco 
que o regime do salário não pode ser abolido? 

O SR. PEDRO VERGARA - Perfeitamente. 
O Sr. Daniel Faraco - Eu me permitiria sustentar a tese 

de que o salário está chegando ao fim da sua função histórica. 
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O SR. PEDRO VERGARA - V. Exa. vai expor a tese da 
participação do operário na sociedade. 

O Sr. Daniel Faraco - O contrato de trabalho, como con-
trato de locação de serviços, está pouco a pouco pertencendo ao 
passado. Devemos envidar esforços para que o contrato de traba-
lho seja, no futuro, um contrato de sociedade. É a única manei-
ra de solucionarmos o problema. 

O SR. PEDRO VERGARA - De fato, é tese muito interes-
sante e merece estudos especiais. Creio, porém, que ela afeta pro-
fundamente a própria organização social. 

O Sr. Daniel Faraco - Devemos ter coragem bastante para 
enfrentar o problema. 

o SR. PEDRO VERGARA - Permita V. Exa. que eu prossiga. 
d) O direito do operário organizar-se em agrupamentos pro. 

fissionais, independentes: o sindicato livre na profissão organi· 
zada; - pois a associaç~o, que é um fato conforme ao direito na· 
tural, defende o operário contra a tendência do patrão, para tra· 
t.ar com êle isoladament1.~ e vencê-lo. 

Em suma, - o EstE.tdo moderno que se inspira nos imperati· 
vos da civilização cristã -- reconhece e precisa reconhecer, no ope· 
rário, o direito de pug11ar por uma organização social melhor; 
os trabalhadores salariap.os - ainda livres do contágio comunis· 
ta, não querem a socialização da propriedade e dos meios de pro-
dução, - mas afirmam que o regime econômico moderno é anor· 
mal e que a organização atual do trabalho, em muitos países, fa· 
vorece, quase exclusivamente, os que já têm muito, e desampara, 
quase, os que nada têm; por isso, os trabalhadores desejariam que 
o salário não engendrasse, necessàriamente, o proletariado, e que 
pudesse realizar-se a SU8; aspiração, às vêzes nítida e às vêzes con· 
fusa, de um Estado melpor, em que a produção não dependa, ex· 
clusivamente, do arbítrio do capitalismo, em que haja mais segu· 
rança, mais bem-estar e mais cultura para o trabalhador; e dese· 
jariam, ainda, que o trçibalho-capital se associasse ao capital-di· 
nheiro e não fôsse apenas o seu instrumento e que uma participa· 
ção nos lucros lhes perrpitisse o acesso à propriedade. 

O Sr. Daniel Faraco - A partilha dos lucros é apenas uma 
etapa. 

http:salariap.os
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O SR. PEDRO VERGARA - Absolutamente. Estamos sem-
pre evolvendo, tanto em matéria de direito social como em qual-
quer outro direito. 

O Sr. Daniel Faraco - A participação nos lucros, sem uma 
mudança do próprio conceito de contrato do trabalho, será uma 
conseqüência sem causa; estaremos amarrando a evolução, se nos 
cingirmos apenas à limitação dos lucros. 

O SR. PEDRO VERGARA - Não se pode ver, nessas aspira-
ções, nada de revolucionário, antes é forçoso considerá-las como 
legítimas. 

E se o trabalhador deve ter deveres e direitos, - não os deve 
ter menos o capital. 

1) O maior de todos os deveres que incumbem ao capital é 
difundir-se na vida econômica, é sair das mãos de poucos, é deixar 
de ser uma potência autônoma, é constituir-se pelo trabalho, é 
democratizar-se; é permitir, em suma, que o maior número possí-
vel de trabalhadores participe dos seus quantitativos. 

2) Não pode ser, apenas o capital, uma riqueza adquirida 
e não consumida, que é reservada para ser aplicada na produção 
(CouLET) ; tem de ser muito mais do que isso: tem de cooperar na 
formação de um direito mais humano, para uma distribuição 
mais equânime da justiça social e para a universalização da pro-
vidência e da assistência; tem de ser honesta; tem de dar o exem-
plo da sobriedade aos pobres, para que o luxo e a corrupção que 
a riqueza engendra, às vêzes, não sejam imitados pela pobreza; e 
se os patrões são de fato "intendentes de Deus", é mister que o 
capital não seja nas suas mãos um instrumento de miséria, mas 
de grandeza, para os seus semelhantes. 

É sob essa reserva de deveres que o Estado moderno discrimi-
na e proclama os direitos do capital: 

a) Deve êle ter o direito sôbre tudo o que foi adquirido; eis 
o direito dos direitos do capital; por isso, num Estado de justiça, 
deve-se ter como falsa a acusação de que o rendimento ou o lucro 
é um roubo e que o capitalismo é a resultante da expropriação 
dos salários; pois, em verdade, é falso que a única fonte do capital 
seja o lucro e que o lucro é a resultante de um trabalho não pago. 

Que o capital não é um roubo do trabalho não pago, o prova, 
na observação de CouLET, a quantidade de salariados que, antes da 
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Pretendi, por isso, apenas, recapitular os elementos essenciais 
às conclusões que esbocei nas minhas premissas e a que darei uma 
forma definitiva, nas emendas que vou apresentar ao projeto de 
Constituição, no seu capítulo da Ordem Política e Social. 

Inútil é dizer que é também o pensamento do mundo católico. 
O Sr. Daniel Faraco - O pensamento cristão não é bem o que 

V. Exa. expõe em seu brilhante discurso, mas uma modificação 
das condições sociais vigentes. Essas condições sociais o cristianis-
mo não as defende. 

O SR. PEDRO VERGARA - Então V. Exa. deve ver através 
de um prisma diferente a questão, porque todos os autores que li 
sôbre a matéria esposam o pensamento cristão que acabo de expor. 

O Sr. Luís Viana - E' a divergência entre os jesuítas e os 
dominicanos. 

O SR. PEDRO VERGARA - Perfeitamente. 
O SR. PRESIDENTE - Advirto o nobre Representante que 

está findo o seu tempo. 
O SR. PEDRO VERGARA - Sr. Presidente, vou concluir. 

(Lendo.) 
É, aliás, dever de consciência reconhecer que tôdas as leis 

sociais, vigentes nos países cristãos, encontram o seu princípio 
nas reivindicações que a Igreja defende, e as cláusulas fundamen-
tais em que a Comissão Internacional do Trabalho, na conferência 
da paz, de Versalhes, resumia os princípios de uma Côrte Inter-
nacional do Trabalho, que haviam sido formulados por LEÃO xm. 

É isso o que nos dizem os escritores mais ilustres, a cujas 
lições, repetimos, nos temos reportado, sempre, nesta exposição. 

É a informação do Jesuíta CouLET e do Agostiniano RoDRIGUEZ, 
e é o testemunho de sociólogos e professôres, como FERDINAND 
TONNIES, THEODORO ZIEGLER, MARro DE LA CUEVA, FILIPPE MÜLLER. 

Pois bem, Senhores, o Brasil, - nação cristã, até o mais ínti-
mo de sua consciência moral, - não podia refugir à generosa 
influência dêsses ensinamentos, quando é bem certo que êles não 
falam apenas ao seu coração, mas à sua inteligência, aos seus 
interêsses, ao seu passado, ao seu presente e ao seu futuro. 

Tendo, em verdade, as nossas instituições fundamentais 
salvaguardado, apesar de suas sucessivas reformas e mudanças, os 
princípios· cristãos ou mais estritamente os princípios católicos, 
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no que respeita a outras questões, de menor repercussão social, -
tendo o nosso direito constitucional, que vem, desde 1934, afir-
mando que o casamento é indissolúvel, que existe um "direito na-
tural dos pais", que os pais miseráveis ficam sob a proteção do 
Estado, que às famílias numerosas são atribuídas compensações 
proporcionais aos seus encargos, que o pai que abandona a família 
é um delinqüente; que os estudantes ricos ou remediados cooperem 
na instrução e na educação dos mais necessitados; tendo êsse di-
reito instruído o ensino religioso nas escolas; tendo exigido das 
indústrias e dos sindicatos econômicos a instituição de escolas de 
aprendizes, destinadas aos filhos dos seus operários ou associados; 
tendo mantido o ensino primário gratuito, que cuida da educação 
física, que manda ministrar o trabalho manual à infância em todos 
os educandários do País e que eleva à categoria de um dever do 
Estado o aprendizado manual da juventude nos campos e oficinas; 
tendo êsse direito lançado essas bases admiráveis da formação 
moral de um povo, onde se sente a cada palavra a preocupação de 
criar a solidariedade social, e de preparar os homens, material e 
moralmente, para a realização do bonum commune; tendo esta-
belecido êsses lineamentos em que se fundem e se plasmam os 
sentimentos da caridade e pa justiça e onde perpassam e vibram 
as normas que LEÃO xm esboçou na Sapientiae Christianae, dis-
criminou na Rerum Novarum e reafirmou na Graves de Communi, 
e que ainda Prn xr desenvolveu, passadas 4 décadas, com as exi-
gências dos novos tempos, na Quadragesimo Anno; - seria in-
concebível, por incoerente QU contraditório, que as novas institui-
ções legislativas, especiais ou comuns, e sobretudo a nova Consti-
tuição que estamos elaborando, se abstivessem de encarar também 
à luz dêsses princípios gerais, ou no rumo em que êles se proces-
sam, o problema social do :J3rasil. 

Não vou fazer um retrospecto das nossas leis, nesse particular. 
Mas, permiti que diga, Senhores: - A solução cristã que o 

grande estadista Getúlio Vargas trouxe ao conflito do capital e 
do trabalho, entre nós, com a sua legislação social, - quaisquer 
que sejam as restrições que se lhe façam ou sejam quais forem as 
etapas que lhe tenham faltado, como lhe faltavam, para o seu 
definitivo desideratum, - foi, não obstante, a maior e a mais 
fecunda tentativa realizada no Ocidente, para impor ao problema 
social os imperativos da justiça e da previdência. 
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dades individuais. Nelas, desaparecido o patronato, os homens 
exercem tanto as suas atividades funcionais como ordenadoras. 

Na maior dignidade, cada um, trabalhando para todos, traba-
lha para si. Normaliza as suas próprias ações como os demais 
cooperados, na vigência de um regime de solidariedade integral. 

As práticas cooperativas nos setores agrícolas, comerciais e 
outros são dia-a-dia mais generalizadas, coincidindo por tôda a 
parte os seus benéficos efeitos. 

Essas demonstrações valem como vigoroso alento para os que 
consideram com sadio otimismo a possibilidade do maior progresso 
humano, alcançado na compreensão do verdadeiro valor em que 
se devem ter os atributos da Personalidade Humana. 

Defrontam-se em idênticas condições as atividades das chama-
das profissões liberais. 

Na medida em que a técnica progride e em que os fatos da 
existência coletiva se complicam, êsses profissionais, médicos, 
advogados, engenheiros e tantos outros trabalhadores são chama-
dos a operar em equipes. 

A especialização das funções os obriga à formação de coletivi-
dades técnicas nas quais não pode haver lugar senão para a orde-
nação na liberdade. Ou melhor, se se quiser: nesse gênero de 
equipes não coexistem a opressão e a eficiência. 

E' sobretudo nas grandes realizações industriais, comercia.IS 
e agrícolas, cujos proprietários não participam da vida das em-
prêsas, mantendo simples contato com os salariados através de 
agentes administrativos, que o Capital melhor se evidencia como 
fator realmente opressivo. 

É aí, em tôrno dos problemas da distribuição dos frutos do 
trabalho - salário e lucros, - que se patenteia a oposição social. 
Nessas coletividades, quando exclusivamente o capital determina 
a formação do organismo ordenador, constitui êle um poder oposto 
à consciência coletiva da comunidade dos trabalhadores. 

A luta entre ambos é permanente. E não poderia ser de outra 
forma. 

Os acôrdos entre as partes são então efêmeros, artificiais, pela 
simples razão de que está na natureza das coisas, como é elementar 
reconhecer, que o poder capitalista vise ao pagamento de menores 
salários para obtenção dos maiores lucros, e que o grupo de sala-

http:comercia.IS
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riados aspire para si a maior parcela dos frutos do trabalho co-
mum; ou seja, a constante melhoria das condições de sua 
expansão. 

Quando as barreiras entre os dois grupos são intransponíveis, 
a ordenação distributiva em tôdas as circunstâncias é para o gru-
po, que não tem sequer conhecimento dos fatos que a determinam, 
absolutamente opressiva. 

Cada dia com maior vigor se afirma essa consciência, dado o 
conhecimento que os trabalhadores hoje possuem no que toca à 
própria situação social. Sabem que se fôsse outra a formação do 
organismo ordenador da emprêsa obteriam maior acesso aos frutos 
do trabalho comum, aos resultados dos esforços de cada qual e 
de todos. 

Não é menos viva a consciência da realidade que se alteia por 
tôda a parte no terreno dêsses fatôres, além dos limites estritos 
dos grupos de trabalho. 

Não se discute a existência de capitais não ordenadores, isto 
é, que constituem tão-sàn1.ente meios de expansão individual, por 
não interferirem diretamente na ordenação das atividades coleti· 
vas, nem servirem de instrumento à imposição de vontades. 

As questões de saber como cada um possa dispor do fruto do 
seu trabalho não estão na esfera de ordenação dos grupos econô· 
micos. É neste setor que o homem adquire êsses meios, mas é fora 
dêle que geralmente os utiliza. 

No entanto, devido à entrosagem dos diferentes grupos sociais, 
não há contestar a influência que a aquisição daqueles meios nas 
coletividades de trabalho possa ter, por exemplo, na normalização 
dos grupos civis. 

Já vimos que os sisteinas ordenadores aí vigentes em grande 
parte conseguem impedir que os fatôres econômicos sirvam à opres· 
são. Em inúmeros dêsses grupos a normalização das atividades é, 
como há pouco referi, processada por podêres que exprimem a 
vontade geral da coletividade, tendo em vista a solidariedade mo· 
ral entre os seus componentes. 

Não é, porém, menos certo que a opressão que em outros 
núcleos ainda perdura é principalmente derivada das desigualda· 
des econômicas nascidas nas coletividades de trabalho como con· 
seqüência do sistema de oposição social. 
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Naturalmente, eliminada a preponderância do capital opressor 
privado nos podêres ordenadores da economia - produção e dis-
tribuição - em tôda a ordem civil estaria, de si, solucionada a 
questão. Nessa hipótese os meios materiais não serviriam senão 
para a expansão individual, coletivamente ordenada segundo a 
vontade geral manifestada na integração social. 

A solução do problema reside assim de tôda evidência no campo 
da ordenação dos grupos de trabalho nos quais nascem as fontes 
de opressão que na vida civil ainda sejam determinadas pelos fa-
tôres econômicos. 

É indisfarçável que a opressão dentro dos grupos de trabalho 
percute no seio dos mais variados setores da Sociedade, produzindo 
e alimentando nêles a oposição ~ocial, foco permanente de re-
beldias. 

Não se subestime a importância dêsse fato no desencadear das 
lutas que ora abalam o Mundo. 

Francamente, não se lhes pode olvidar o caráter libertador que 
assumem por tôda parte. 

Nem tampouco se poderá duvidar que estimulam vigorosa-
mente a ação dos homens amantes da paz, na porfia dos meios 
capazes de fazer coincidir a cooperação e a eficiência nas coleti-
vidades de trabalho. 

Sem elas debalde se buscará, em definitivo, a paz social. 

VI 

Ciclópica a tarefa que toca aos homens para pôr em vigor, 
nos grupos de trabalho, os postulados do regime de liberdade social. 
De que assim é dão idéia exata os esforços em as experiências que 
nesse sentido se efetivam no mundo contemporâneo. · 

Algumas chegaram a bom têrmo, como outras produziram 
resultados negativos. 

No estado atual do problema, pelo menos nos chamados países 
capitalistas, não se pode pensar em resolvê-lo de chôfre. 

Das mais vigorosas é sem dúvida a aspiração das massas de 
realizar essa conquista emancipadora. Não menos poderosos são 
os obstáculos que ainda as· detêm nesse rumo. 
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Examinando-as de perto veremos que são de duas categorias: 
atinentes à ordenação geral, ou à normalização técnica. Convirá 
considerá-las por separado. 

Na primeira enquadram-se as questões relativas à regulamen-
tação do trato social nas coletividades do trabalho e as que respei-
tam a distribuição das remunerações e lucros. 

Na segunda, as atividades administrativas e as própriamente 
técnicas. 

Para ordenar a primeira categoria, melhor dito, para integrar 
os podêres que as ordenem, a condição é a mesma que se reclama 
para a vigência do Regime de Liberdade em qualquer grupo hu-
mano: a capacidade mínima de conhecer os fatos mais gerais da 
vida coletiva. 

Aqui temos a contrapartida do que ocorre com o poder de 
opressão adquirido nas séries econômicas e pôsto em ação nas 
séries civis, fato de que, aliás, há pouco me ocupei. É na ordem 
civil que os homens ganhaµi êsses conhecimentos condicionadores 
da sua capacidade de inte~ração no poder ordenador dos grupos 
de trabalho. 

Trata-se, em outros têFmos, do problema fundamental de tôda 
sociedade: o da educação popular. É na proporção do progresso 
desta que se avoluma o número de cidadãos aptos para o exercício 
das funções ordenadoras gerais, nos grupos de trabalho. 

Seja na Rússia, nos Estados Unidos, ou no Brasil, a situação 
não se altera. Sem tais conhecimentos mínimos não há participa-
ção possível nos podêres ordenadores. Sempre que os indivíduos 
os possuam, poderá proceder-se normalmente. 

O que se pode asseverar é que nem tôda a massa trabalhadora 
está atualmente habilitada por tôda a parte e em todos os setores 
de suas atividades para o exercício das funções ordenadoras. 

Mas não só em alguns países ela tem essa capacidade como 
em outros avança vertiginosamente nesse sentido. 

E tanto é essa a realidade insofismável que importantíssimos 
setores capitalistas cogitam a fundo da maneira de tornar progres-
sivamente efetivo o regime da cooperação social, nas respectivas 
coletividades econômicas. 

Reconhecem que onde os trabalhadores são capazes de parti-
cipar na ordenação geral das emprêsas não haverá como impedir-
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-lhes o acesso aos podêres ordenadores senão pela prática de vio-
lentas repressões. 

Por igual reconhecem que mesmo quando apenas uma parte 
do proletariado está nas condições requeridas não haverá como 
fechar-lhes as portas para a plena cooperação social, a não ser que 
se disponham a arcar com as conseqüências das rebeldias que es-
talarão. 

Daí as medidas que sugerem para evitar êsses males. Entre 
elas sobressai a que estabelece, de plano, a participação dos sala-
riados nos lucros das emprêsas. 

Tal participação em si e de si não elimina as opressões nas 
comunidades de trabalho, mas conduz à política da cooperação 
social. 

Seria inoperante a participação nos lucros sem a equivalente 
integração dos salariados por via representativa - sindical ou 
outra - na direção das emprêsas. 

Sempre que não se encare a participação como um simples 
expediente demagógico, terá de solucionar-se por êsses moldes o 
problema. 

E, fazendo-o, estaremos a meio caminho para o Regime de 
Liberdade nos setores econômicos e para a eliminação dos demais 
podêres de opressão que nêles têm origem. 

Eis aberta a estrada real que leva progressiva, mas segura-
mente, à destruição do capitalismo opressor e ao desaparecimento 
do patronato anti-social. 

Quanto à ordenação administrativa, a prática do capitalismo 
privado oferece a chave do problema. 

Como nesse regime se ordenam as grandes organizações? São 
os capitalistas, e, dentre êles, os mais habilitados que porventura 
normalizam as atividades fundamentais daquelas coletividades? 

Por certo, não. São os agentes dos proprietários que em última 
instância ordenam as atividades de tais núcleos. 

Assim sendo, é de perguntar se as funções que aquêles exer-
cem na constituição dos podêres diretores supremos dos estabele-
cimentos não podem igualmente ser executadas pelos represen-
tantes dos salariados. Não estariam êstes em melhores condições do 
que aquêles para designar os ordenadores que êles melhor co-
nhecem? 
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É patente que sim. Por outro lado, que sabe em geral o simples 
acionista dos negócios da emprêsa, do valor dos homens que a diri-
gem e dos processos ordenadores nela adotados? Pouco ou nada, 
salvo em se tratando de acionista ou patrão integrantes do grupo 
de trabalho. Nesse caso porém o problema é outro. 

Existe o patronato socialmente útil, e tantas vêzes êle chega 
a ser o verdadeiro órgão de expressão da coletividade do trabalho, 
integrado com os próprios salariados. Mas nesses grupos já não 
permanecerá a opressão. 

Nas emprêsas dessa categoria a cooperação inexiste quando o 
poder que manda é alheio à coletividade de trabalho, atuando 
tão-somente através do grupo diretor composto de agentes aos 
quais delega a atribuição ordenadora. Esta é então exercida sem 
a cooperação da quase totalidade dos que a ela ficam subordinados 
em tudo e por tudo. A oposição social com tôdas as suas fatais 
conseqüências torna-se aí completa, ao reverso do que sucederia 
se dirigentes fôssem em p!frte mandatários dos trabalhadores. 

O sistema radicalmente contrário à integração dos salários 
nos podêres normativos econômicos, assenta entre outros motivos 
na suposta anarquia resultante da escolha dos que "devam man-
dar" pelos que "devem obedecer". 

E não há como negar que milita a favor dos que vêem os 
fatos sob êsse aspecto os insucessos de experiências tentadas no 
sentido da participação dos trabalhadores na direção administra-
tiva das emprêsas. 

Em quase todos êsses casos, a realidade é que concomitante-
mente se pretendeu abolir o patronato e o quadro dos seus agentes 
técnicos, não se considerando também a capacidade de integração 
social das massas. 

Em todos êles faleceu preparação dos espíritos para a solida-
riedade tanto por parte dos que tinham de pôr os conhecimentos 
especializados a serviço d~ comunidade, como dos que devessem 
reconhecer em benefício próprio e de todos o caráter especial da 
ordenação administrativa. 

Careceram essas experiências de organização adequada à efe-
tiva cooperação social, sem prejuízo da eficiência na execução das 
tarefas de cada um. 
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Nos centros mais adiantados do mundo capitalista, não são 
tantas vêzes técnicos e trabalhadores também co-proprietários das 
entidades econômicas que integram? Não são patrões (em certo 
sentido) e salariados a um tempo? Ou salariados numa emprêsa 
e patrões em outra? 

Pelo fato de serem salariados procuram porventura não rea-
lizar o trabalho que lhes compete, de vez que simultâneamente 
são patrões? 

Dificilmente se responderá pela negativa. 
Além do mais, contam-se em número cada vez maior as equi-

pes que ordenam autônomamente as próprias atividades, dentro 
de grandes organizações industriais. 

Essas equipes, de acôrdo com as instruções técnicas que lhes 
são fornecidas, cumprem em bloco determinadas tarefas, orde-
nando atividades e distribuindo os benefícios do trabalho comum. 
Numerosas são as emprêsas que recorrem a êsse expediente, con-
sagrado não de agora pelo êxito. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GLICÉRIO ALVES 
84.ª SESSA.O, EM 14-6-1946 

O SR. GLICÉRIO ALVES (Lê o seguinte discurso) - Outra 
emenda da minha autoria é a que se refere à criação de um fundo 
destinado à construção de "Vilas Operárias", com casas de mora-
dia, escolas, campos de esportes, clubes e igrejas. 

É ela substitutiva do que se contém no inciso n.º III do art. 
164, § 24, do Projeto, que estabelece a participação obrigatória do 
trabalhador no lucro das emprêsas. 

O Sr. Daniel Faraco - V. Exa. não acha que, com a redação 
que dá ao preceito constitucional, impede que mais tarde, se fôr 
julgado oportuno, se verifique a participação direta? Não é melhor 
permitir que a evolução siga seu curso natural e deixar abertos 
os caminhos, tanto para a participação direta como para a indi-
reta? 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Sou contra a participação direta. 
Acho que o trabalhador deve ter participação indireta e vou de-
monstrar, não só com minha fraca opinião, (não apoiados) como 
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com a de ALBERTO PASQUALINI, que versou brilhantemente esta tese, 
no Rio Grande do Sul, mostrando que não é aconselhável participar 
o trabalhador dos lucros das emprêsas. 

O Sr. Tavares do Amaral - O asserto de V. Exa. já foi por 
mim controlado numa fábrica em Blumenau, de que fui diretor. 
Quando se agravou a situação econômica do Brasil, essa fábrica, 
que sempre andou na vanguarda de todos os benefícios ao operá-
rio, em nosso país, porque iniciou uma espécie de legislação traba-
lhista antes de ter ela nascido no Brasil, instituiu um abono espe-
cial, visando principalmente o amparo das famílias dos trabalha-
dores. 

O resultado foi o seguinte: verificou-se, nos armazéns da fá-
brica, que aumentaram, não as compras de gêneros destinados à 
alimentação e ao maior confôrto da família, e, sim, as de gêneros 
fúteis, como batom, sêdas, etc. Isso nos obrigou a cortar o abono 
em dinheiro para dá-lo em mantimentos. O operário no Brasil 
ainda não está educado p~ra receber maiores pagamentos em di· 
nheiro. Esta a verdade. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Muito obrigado a V. Exa. pelo 
seu aparte de colaboração, 

O Sr. Ataliba Nogueira - No entanto, o operário no Brasil está 
educado suficientemente pftra ser industrial e até grande indus-
trial. Em São Paulo, quase todos foram operários. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - A exoeção vem confirmar a regra. 
O Sr. Tavares do Amaral - o mesmo sucede em Santa Cata-

rina. 
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que está findo 

o tempo de que dispunha. 
O SR. GLICÉRIO ALVES - Pediria aos nobres colegas me 

permitissem concluir, vistQ como o Sr. Presidente me adverte de 
que o tempo está a terminfl,r. 

A forma que apresento é mais ampla, pois cuida de um im· 
pôsto social, a ser pago por pessoas físicas e jurídicas, ao passo 
que o Projeto refere-se, apenas, a "emprêsas". 

É certo que, pelo Prqjeto, a participação é direta, mas me 
parece muito mais interessi:inte que o trabalhador seja beneficiado 
indiretamente e de maneir11 permanente, com reflexos na sua mo-
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radia, no seu bem-estar, na sua saúde, nos seus divertimentos, em 
assuntos da sua consciência, do que com uma migalha qualquer, 
embora direta, dos lucros das emprêsas, que desaparecerá logo em 
roupas, no carnaval, ou sabe Deus em quê. Mesmo que seja econo-
mizada, amealhada, essa participação, em nada, ou quase nada, 
aproveitará à sorte do operário. 

O Sr. Plínio Barreto - V. Exa. é pelo aumento do salário 
social. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Sou partidário da criação de um 
fundo social através de um impôsto para custear a construção de 
vilas operárias. 

O Sr. Plínio Ba,rreto - Sou partidário do salário social. Che-
gamos ao mesmo fim por caminhos diferentes. 

O SR. GLICÉRIO ALVES - Vou ler, Senhores, a opinião de 
ilustre sociólogo rio-grandense ao qual já me referi - o Sr. ALBERTO 
PASQUALINI, a propósito da participação direta do trabalhador 
nos lucros das emprêsas, participação que êle combate. 

Diz S. Exa.: 

"Várias objeções se levantam contra a primeira mo-
dalidade, sendo as principais as seguintes: 

a) Possibilidade de constantes desinteligências e 
atritos entre empregados e empregadores relativamente à 
condução do negócio e apuração ou contabilidade dos lu-
cros, gerando ambiente de desconfiança dentro da própria 
emprêsa. Não existe ainda, na maioria dos casos, de parte 
a parte, um nível de educação e um grau de compreensão 
capazes de conciliar os interêsses e criar um clima de 
confiança recíproca. 

b) Dificuldade de estabelecer um critério geral de 
participação nos lucros, dada a diversa natureza das em-
prêsas. Assim uma firma comercial com reduzido número 
de empregados poderá obter lucros equivalentes aos de 
uma emprêsa industrial, que exige o quádruplo ou o quín-
tuplo do número de trabalhadores para produzi-los. Na 
exploração pecuária extensiva, por exemplo, a mão-de-
-obra é pràticamente insignificante em relação ao vulto do 
negócio e dos lucros. Nas emprêsas que, por sua natureza, 
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absorvem grande quantidade de mão-de-obra, como é em 
geral o caso da indústria, a cota distribuível se diluiria 
pelo grande número de trabalhadores, tornando-se os 
quocientes pràticamente inexpressivos. Isso por si só com-
prometeria irremediàvelmente o sistema e acabaria por 
desiludir e desinteressar os trabalhadores. 

c) Nas emprêsas de caráter permanente não seria 
tão difícil a solução do problema. Não pequenos seriam 
os embaraços quando se considerassem as de natureza 
transitória ou esporádicas, em que a mão-de-obra é 
essencialmente flutuante. 

d) Haveria ainda para considerar a situação das 
emprêsas deficitárias, como são, por exemplo, certas em-
prêsas de transportes ou que exploram serviço público, ou 
das que não tivessem lucro, o que privaria os respectivos 
empregados ou operários dos benefícios colimados. 

e) Por fim, é ~e ter em conta os lucros que não pro-
vêm diretamente dp trabalho, mas da simples renda de 
capitais colocados a prêmio e que ficariam imunes da 
contribuição. 

Todos êsses inconvenientes, e que são apenas alguns 
dos que se podem apontar, parecem desaconselhar a fór-
mula, que, aliás, não encontrou grandes êxitos onde foi 
aplicada." 

O Sr. Ataliba Nogueira - A questão é esta: ou aceitamos a 
tese estatística de que o proprietário deve ser o Estado - tese russa 
ou de qualquer outro estat~smo - ou, então, teremos de fazer o 
maior número possível de proprietários. Inadmissível será perma-
necermos nesse meio têrmo, em que o capital é representado por 
meia dúzia de pessoas. 

O SR. PRESIDENTE -- Advirto ao nobre orador que o seu 
tempo está esgotado. Solicito aos Srs. Representantes permitam a 
S. Exa. terminar suas considerações. 

O SR. GLICÉRIO ALV~S - Dois minutos apenas, Sr. Presi· 
dente. 

A tese, embora muito mais ampla, pertence, como disse, ac 
ilustre jurista e sociólogo citado, Sr. ALBERTO P.l\SQUALINI, e é, con 
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forme êle próprio justifica, intermediária entre o regime capita-
lista, na sua forma individualista e agressiva, e a socialização dos 
meios de produção com a abolição do lucro. 

Pela emenda ela significaria de um lado a socialização de uma 
parte do lucro das emprêsas, que deve pertencer a tôdas que para 
êle contribuem, e de outro, por um princípio de solidariedade hu-
mana, a participação, no impôsto social, de tôdas que aufiram 
rendas, além de um certo limite. 

~sse fundo social poderia ser criado com um pequeno impôsto 
adicional sôbre o de renda. 

E deveria haver um órgão administrativo que estabelecesse 
um plano e, dentro dêle, aplicasse o produto do fundo social. 

Essas "Vilas Operárias" pertenceriam ao Estado e seriam lo-
cadas aos trabalhadores por preços ínfimos, apenas o necessário 
à conservação. Também poderiam ser vendidas aos mesmos pelo 
seu custo, a prazo longo, sem juros. Uma ou outra hipótese ficaria 
ao critério do próprio trabalhador. 

Essa seria, Senhores, uma forma honesta e sem demagogia de 
amparar o trabalhador brasileiro e de demonstrar o nosso real 
interêsse por êle, fora de qualquer idéia de exploração política, 
como faz o Partido Comunista, que procura acirrar a luta de clas-
ses, para conseguir os seus infelizes objetivos. 

E tenho; assim, dado resposta a um Deputado do Partido Co-
munista que, na minha terra natal, se permitiu dizer que nada 
tenho feito pela sorte dos trabalhadores, como se a sorte dêsses 
patrícios, ao invés de idéias sadias e construtivas de paz social, 
consistisse, apenas, em estimulá-los à greve, à paralisação do tra-
balho, ao decréscimo da produção e à luta de classes. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JUSCELINO  
KUBITSCHEK NA 85.ª SESSAO, EM 17-6-1946  

O SR. JUSCELINO KUBITSCHEK (Pela ordem - Lê o se-
guinte discurso) - Critica-se o excesso de dispositivos que tem a 
Constituição, querendo alguns seja ela, apenas, um conjunto su-
cinto de normas gerais. 
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O que importa, porém, é que nela fiquem gravados os verda-
deiros direitos e asseguradas as prerrogativas dos que trabalham 
e incentivam a prosperidade nacional. 

Só assim realizará a democracia o seu alto objetivo humano 
e prosseguirá a jornada que nasceu •à luz da filosofia moderna de 
LoCKE, MONTESQUIEU E ROUSSEAU. 

Não basta o culto do indivíduo. 
É necessário estudá-lo no seu meio social e, tal como foi inicia-

do no século XVIII, estabelecer a noção dos direitos do homem, 
diante do Estado. E se, como afirma HENRI DE MAN, "mesmo no 
sentido empírico e histórico, a democracia e o socialismo são no-
ções inseparáveis'', devemos consignar em nossa carta magna os 
postulados que, no terreno político, social e econômico, lembrem 
ao trabalhador brasileiro o espírito do movimento que, sintetizando 
o esfôrço da História e da Cultura, se resume no lema expressivo: 
liberdade para todos e igualdade de todos. 

A nossa Constituição d~ve, pois, ser, não somente uma garan-
tia das liberdades públicas, mas, também, um código de defesa 
dos direitos fundamentais dos brasileiros. 

E' preferível que na emimeração dos preceitos constitucionais 
haja excesso de garantias bi~sicas, antes que emissões prejudiciais 
e nocivas. 

Não importa que, para isso, tenhamos de multiplicar os capí-
tulos, os artigos e os parágrafos. 

De Minas, Sr. Presidente, recebi reclamações e apelos de nume-
rosas classes, pedindo a inçlusão de dispositivos que assegurem 
conquistas já consideradas tranqüilas. 

A Ala Trabalhista do P.S.D. de Minas Gerais, reunida espe-
cialmente para estudar os preceitos do art. 164, do Capítulo III, 
referente a "Direitos Sociais", adotou uma série de sugestões que, 
por meu intermédio, apresenta agora à apreciação dos ilustres re-
presentantes da Nação. 

Desincumbo-me, neste momento, desta tarefa honrosa. 
São indiscutíveis os direitos dos trabalhadores a uma legisla-

ção que lhes assegure, do ponto-de-vista espiritual, econômico e 
social, melhoria decisiva no seu padrão de vida. 

Há falhas, cuja correção é imprescindível. 
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São várias as emendas, não me sendo possível lê-las, à vista 
da escassez do tempo. 

Refiro-me a uma, porém: àquela que diz respeito à remunera-
ção do trabalhador, quando se encontra enfêrmo. 

Sendo essa a época em que mais necessita de recursos, vê-se 
êle privado, pela Legislação atual, de parte dos seus vencimentos. 

É necessário acobertá-lo das privações que o assaltam, exata-
mente na ocasião em que mais precisa de auxílio. 

As outras, referentes a férias anuais, repouso aos domingos e 
feriados, indenização por dispensa de serviço, obrigatoriedade de 
restaurantes nas emprêsas industriais, fiscalização da legislação 
trabalhista, pela União, Estado e Município, participação obriga-
tória do trabalhador nos lucros das emprêsas, previdência, insti-
tuição do seguro pelo empregador, aviso prévio para dispensa do 
empregado, higiene e segurança do trabalho, e justiça do trabalho, 
de constituição paritária, são tôdas de grande alcance para o tra-
balhador. 

Foram meditadas e sugeridas pela Ala Trabalhista do P.S.D. 
de Minas Gerais, composta de trabalhadores e de homens que, 
conhecendo a real situação da nobre classe trabalhista, apelam 
para esta Assembléia, confiados no patriotismo e na compreensão 
dos ilustres Representantes do povo. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. SEGADAS VIANA 
NA 88.ª SESSÃO, EM 21-6-1946 

O SR. SEGADAS VIANA * - Sr. Presidente, ainda no art. 164, 
figura o dispositivo contido no § 24, que não satisfaz, absolutamen-
te, os anseios dos trabalhadores brasileiros. Além disso, êsse dispo-
sitivo, se aprovado, constituirá motivo permanente de dissídios e 
desconfianças entre o capital e o trabalho. 

A participação dos trabalhadores apenas nos lucros da emprê-
sa, sem a participação na gestão, será, como afirmei, motivo para 
essas desconfianças, lutas e dissídios. Parecerá a alguns que o 

* Não foi revisto pelo orador. 
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participar na gestão representa uma subversão de todos os prin-
cípios que têm regido, até hoje, as relações entre empregados e 
empregadores. Na verdade, porém, Sr. Presidente, não se trata de 
inovação perigosa. 

A participação dos trabalhadores nos lucros e na gestão das 
emprêsas vem desde 1865, na Inglaterra. Inúmeras organizações 
britânicas estabeleceram, desde aquela data, tal sistema, com es-
plêndidos resultados. 

O Sr. Olinto Fonseca - Como V. Exa., sou pela participação 
dos operários nos lucros das emprêsas. Entendo, porém, que essa 
participação deve ser atribuída não em espécie, e, sim, através da 
habitação, da assistência hospitalar, médica, dentária, etc. 

O SR. SEGADAS VIANA - O que V. Exa. deseja não é parti-
cipação nos lucros, mas, sim, assistência, previdência social, que 
compete ao Estado organizar. 

Isso não poderá ser feito pelo sistema da economia privada, 
conforme a proposta de V. , Exa., tirando-se dos próprios trabalha-
dores uma parte de seus lucros para empregar em assistência. 

O Sr. Olinto Fonseca -- Mas, em face da realidade brasileira, 
V. Exa. acha prudente entregar ao próprio trabalhador, em espé-
cie, o lucro auferido pela emprêsa em conseqüência de serviço 
dêle? 

O SR. SEGADAS VIANA - Evidentemente. Dentro da reali-
dade brasileira, isso é pos~:ível. 

O Sr. Olinto Fonseca -- Não seria muito mais prudente insti-
tuir-se um órgão controlaélor, por parte dos próprios trabalhado-
res, da aplicação dêsse resultado em assistência hospitalar ou ha-
bitação? Parece-me muito mais inteligente. 

O SR. SEGADAS VIANA - Não entendo assim, pois que esta-
ria desvirtuada a finalidade da participação nos lucros. Seria o 
Estado subtraindo-se ao qever de prestar assistência aos traba-
lhdores, para dêles tirar u:n.1a parte de seus salários, recebida como 
participação nos lucros, e aplicá-la em tal finalidade. 

O Sr. Daniel Faraco -- De acôrdo com a sugestão do nobre 
aparteante, estaria impedida uma futura participação do traba-
lhador nos lucros ... 

O SR. SEGADAS VIANA - Perfeitamente. 
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o Sr. Daniel Faraco - ... e nada nos garante que essa falta 
de preparação do nosso operário se eternize, como sustenta o Sr. 
Deputado Olinto Fonseca. Aliás, o que se impõe é modificação · 
substancial no contrato de trabalho. Assim está colocada a questão. 

O SR. SEGADAS VIANA - A prova de que essa participação 
produziu os melhores resultados está em que, existindo, em 1880, 
na Inglaterra, cêrca de 47 emprêsas nas quais se assegurava a par-
ticipação nos lucros e na gestão, em 1936 tal número se elevou a 
462, sendo beneficiados 260 mil trabalhadores. 

Não se pode alegar que o trabalhador, sentindo-se um quase 
associado da emprêsa, se desinteressaria do trabalho, consideran-
do-se um pequeno patrão. As próprias estatísticas inglêsas com-
provam que tal política produziu os melhores frutos e que de ano 
a ano subiu a percentagem dos lucros distribuídos aos trabalha-
dores. 

No primeiro ano, segundo revelam as estatísticas realizadas 
em emprêsas que agremiavam onze mil trabalhadores, a média de 
distribuição relativamente aos salários foi de 6,1 '/<· dos lucros, pas-
sando, no segundo ano, para 6,7% e, no terceiro, para 10,3%. Isto 
comprova, perfeitamente, que a participação nos lucros foi incen-
tivo a maior trabalho e melhor produção, donde resultou lucro 
mais compensador para as emprêsas. 

Ainda com respeito ao assunto, podemos salientar que, mesmo 
em nosso país, já tem havido tal participação, se bem que em pe-
quenos moldes, por parte de emprêsas e estabelecimentos desta 
Capital, com os melhores resultados, especialmente no comércio. 
Muitas emprêsas estabelecem, para os empregados, cotas fixas, 
relativas ao seu volume de vendas no balcão, e cotas variáveis, 
distribuídas igualmente entre os empregados, inclusive de escri-
tório. Não devemos temer, por isso, a participação nos lucros. Bem 
ao contrário, devemos defendê-la com tôda energia, para que se 
não torne motivo de desconfiança ou de dissídio entre trabalha-
dores e empregadores. 

Sr. Presidente, dentro do prazo regimental, procurei, em linhas 
rápidas, sinteticamente, esclarecer as razões por que a bancada 
do Partido Trabalhista apresentou algumas emendas ao projeto 
constitucional. E como afirmei, de início, que assistimos ao final 
de um ciclo político e econômico, conseqüente de crise que afetou 
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a religião, a política, a economia, a ciência e a cultura, não pode-
mos pensar em voltar ao passado. 

Tenhamos, pois, a coragem de reconhecer o fracasso das solu-
ções de rotina, que havíamos adotado, de acôrdo com as circuns-
tâncias e o ambiente das épocas em que foram elaboradas as outras 
Constituições. 

Tenhamos a coragem de adotar dispositivos que, conquanto 
venham, talvez, a prejudicar e a ferir interêsses de alguns, na 
verdade, satisfarão aos anseios de tôda a população. 

Procuremos elaborar uma Constituição que atenda a êsses an-
seios, senão ela será, apenas, motivo de instabilidade e inquietação 
social. Procuremos fazer uma Constituição que vibre no coração 
do povo, seja compreendida e amada. Tenhamos a coragem de 
abrir caminhos largos para que a democracia evolua, e não nos 
esqueçamos da lição do pensador inglês, segundo o qual as nações 
colhem na tormenta aquilo que semearam mal durante os períodos 
de calmaria. (Muito bem, muito bem. Palmas.) 

1 

DISCURSO PRONUNCfADO PELO SR. ETELVINO LINS 
NA 93.ª S~SSAO, EM 28-6-1946 

O SR. ETELVINO Litl]'S (Lê o seguinte discurso) 

Justiça Social 

Outro ponto essencial, na elaboração da nossa Carta Política, 
é a acolhida que devem r,nerecer todos os princípios da justiça 
social. Dou o meu apoio e:.ntusiástico, por isso mesmo, à matéria 
contida no art. 164 do Prpjeto e aos dispositivos sôbre encargos 
tributários que se inspiram naqueles princípios. 

A consolidação do regime democrático seria puro mito, seria 
pura utopia, se cuidássemos apenas daquilo que constitui a ação 
negativa do Estado - a declaração de direitos, as garantias indi-
viduais. O Estado há de ter uma ação positiva que vemos tão bem 
disciplinada naqueles dois pispositivos que norteiam quase tôda a 
matéria do art. 164: - 1) a ordem econômica tem por base os 
princípios da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa 
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ou de emprêsa com a valorização humana do trabalho; 2} a lel 
que regular o trabalho, a produção e o consumo poderá estabele-
cer as limitações exigidas pelo bem público. É a intervenção no 
domínio econômico - intervenção que nunca deixou de existir, 
até mesmo nos regimes individualistas - sem o sacrifício da liber-
dade de iniciativa privada, que constitui de resto o fundamento 
da riqueza nacional. É a intervenção no domínio econômico para 
suprir as deficiências da iniciativa individual e coordenar os fa-
tôres da produção, evitando ou resolvendo conflitos e levando ao 
choque das competições individuais os altos interêsses da coleti-
vidade. 

O capitulo sôbre a ordem econômica e social é, todo êle, um 
grito contra a violência e a luta de classes. É um esfôrço patrió-
tico e corajoso para manter o equilíbrio social, para salvar, inclu-
sive, a classe média de uma total proletarização. Combate a hi-
pertrofia do capitalismo, os seus abusos e os seus erros, sem con-
denar a expansão da riqueza individual. É um esfôrço que nada 
tem de exagerado, é um esfôrço sensato, dentro da nossa vocação 
cristã e da nossa realidade de país cujas riquezas permanecem 
inexploradas, de país que começa a industrializar-se e a sentir os 
efeitos da industrialização, no sentido de assegurar ao Estado os 
meios necessários para fugir de dois erros extremos - o êrro do 
capitalismo que reivindica para o capital o direito a todos os lu-
cros, e o êrro marxista, que reivindica para o trabalho idêntico 
direito. 

Integra-se o art. 164 no conceito real, justo e exato de que 
a propriedade e o trabalho têm de ser considerados sob o aspecto 
individual e sob o aspecto social. Individual é o direito de pro-
priedade; o uso da propriedade sofre restrições impostas pelo 
bem-estar social, pelo bem comum. Assim o trabalho; não tem 
êle um caráter individual apenas, manifestado pelo fato mesmo 
do indivíduo trabalhar; tem também um aspecto social, por isso 
que coopera com o capital para a produção da riqueza. Daí o 
princípio do § 2.º do art. 164 - "o uso da propriedade será con-
dicionado ao bem-estar social, de modo que permita a justa dis-
tribuição dela, com iguais oportunidades para todos" . Daí tam-
bém o n.º III do § 24 - "participação obrigatória do trabalhador 
nos lucros da emprêsa", ao que acrescentamos em emenda apre-
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sentada: "sem prejuízo do salário a que tiver direito". O traba-
lhador deve ser remunerado não só por sua contribuição indivi-
dual, mas por sua contribuição social também. 

1.: a lição de LEÃO XIII, de Prn XI, de P10 XII, em encíclicas me-
moráveis. São os ensinamentos da Igreja, dentro dos quais vamos 
encontrar solução para todos os problemas criados pela revolu-
ção industrial, para todos os problemas do mundo conturbado 
dos nossos dias. Da Igreja que reconhece a propriedade privada 
como de direito natural, mas que subordina o seu uso ao bem co-
mum, da Igreja que condena todos os abusos do capitalismo, des-
de a exploração humana do trabalho até os trustes e cartéis abo-
mináveis. 

Dentro dêsses princípios, poderemos avançar sem susto e na 
certeza de que não estaremos dando saltos no escuro. Só êles po-
derão evitar a desagregação social a que o País está sujeito, como 
uma decorrência da própria situação mundial. ................. . 

1.............................................................  

REQUERIMENTO DO Sl.:t. PEDRO VERGARA E DISCURSOS  
A QUE SE REFERE1 PUBLICADOS NA 44. ª SESSÃO  

DE 9-4-1946  

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte. 
- Venho solicitar a V. E:x.a. sejam publicados no Diário dos nos-
sos trabalhos os discursos pronunciados, em Pôrto Alegre, no dia 
10 de março último, pelo Major Cacildo Krebs e pelo Dr. Renato 
Costa, por ocasião de empossar-se o Conselho Administrativo do 
Instituto do Arroz. 

No seu discurso, o Major Cacildo Krebs relata as importantes 
iniciativas que estão sendo tomadas com esplêndidos resultados 
práticos, no Rio Grande do Sul, por emprêsas privadas, no afã de 
harmonizar o capital e o ~rabalho. Mostra o Major Krebs, presi-
dente do Conselho Administrativo do Instituto do Arroz, naquele 
Estado - como a Varig, emprêsa de transportes aéreos, rio-gran-
dense, pôs em prática, no1s seus serviços e entre os seus funcio-
nários, um sistema de socialização dos lucros, que está produzindo 
enorme interêsse, pelos resultados já prod.uzidos. 
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Cada departamento administrativo da emprêsa é dirigido por 
uma comissão de 2, 3 ou 4 funcionários, eleitos em assembléia 
geral, por voto secreto. 50 % das ações foram distribuídos por 
todos os servidores do estabelecimento. 

Dêsse modo, diz o Major Krebs, o funcionário, tendo parte 
no lucro que proporciona seu trabalho, participa, também, da 
sorte da emprêsa. 

Outro empreendimento semelhante, a que se refere, igual-
mente, o presidente do Conselho Administrativo do Instituto do 
Arroz, diz respeito à organização de granjas coletivas que êle pró-
prio converteu em realidade, na esfera de ação do Instituto e 
com as suas propriedades . 

Trata-se, agora, de um sistema de aproveitamento ou utiliza-
ção de terras, na agricultura, por meio de coletividades de traba-
lhadores, que se associam, empregam o seu trabalho, fazem-se, 
êles mesmos, patrões de si próprios, - e por ocasião das safras, 
- recolhidos a parte de sementes comuns, e os gêneros necessá-
rios ao consumo de suas famílias, - vendem o excedente, no mer-
cado, e repartem as despesas e os lucros. 

Os homens que assim se entregam à lavoura em comum, para 
dividir entre si os proveitos, eram, antes, assalariados, e hoje são 
proprietários dos instrumentos de produção. 

O discurso do Dr . Renato Costa, que é um dos economistas 
mais prestigiosos do Rio Grande do Sul e banqueiro de larga ex-
periência, ao mesmo tempo que homem de letras e político mili-
tante no PSD, foi pronunciado na mesma ocasião e de improviso. 
Aí, com a autorização de seu nome, o Dr. Renato Costa prestigia 
as iniciativas do Major Krebs e da Varig. 

A transcrição das duas orações, Sr. Presidente, me pareCê 
de grande oportunidade, neste momento, porque os dois ilustres 
homens de negócios, rio-grandenses, evidenciaram como é possí-
vel e fácil resolver, dentro da ordem social e jurídica vigente, as 
mais extremadas aspirações do trabalhador, - a sua participação 
nos lucros, - sem a necessidade de implantar-se, entre nós, qual-
quer regime autoritário, arrasador das classes sociais e subversivo 
das nossas mais caras tradições . 

Sala das Sessões, 9 de abril de 1946. - Pedro Vergara. 



- 150 -

DISCURSO DO MAJOR CACILDO KREBS 

(Excertos) 

"No mundo moderno, as instituições, coletividades e até mes-
mo emprêsas particulares, que não se agitarem no sentido da cor-
rente social, serão esmagadas. 

Neste sentido teremos que progredir. O progresso é condi-
ção de vida. O progresso não é uma estação de parada em fim de 
linha. ( ... ) O progresso, a própria palavra está dizendo, o pro-
gresso é progressivo, o progresso não tem fim. E por isso o trem 
revolucionário não pode parar. 

Na hora presente as questões de ordem social e econômica 
preocupam seriamente povos e governos do mundo inteiro. Pro-
blemas econômicos e pro~lemas sociais, círculo vicioso em que 
uns e outros são ao mesmp tempo causa e conseqüência: a crise 
econômica gera a desorde~n social, a crise social perturba a vida 
econômica. 

Ninguém ignora que o momento em que vivemos é de intensa 
gravidade e que a causa principal da crise é a falta de produção 
e baixo poder aquisitivo da grande maioria dos brasileiros. O que 
quer dizer, faltam as mercadorias essenciais à vida e os meios 
de adquiri-las . 

O aumento do ordenado mais encarece a vida, porque, au-
mentando o número de cqmpradores para o pouco que exiSte, so-
bem os preços. Quer dizer, uma alta gera outra alta. 

Os recursos para a produção estão caríssimos e desordena-
dos. Abalados e agitados os meios operários, êstes, mesmo depois 
do paliativo de um aumento, não voltam a trabalhar como traba-
lhavam e não produzem quanto produziam. De sorte que o au-
mento de produção não acompanha o aumento dos ordenados. 
E continuamos, cada vez mais, na iminência de dias sombrios. 

O Govêrno está vivamente empenhado na solução do inquie-
tante problema. Mas é preciso que cada brasileiro digno dêsse 
nome, cada classe, cada partido, no setor que lhe compete, cola· 
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bore com sinceridade na obra salvadora. É necessário que as fir-
mas, emprêsas, patrões que na situação criada pela guerra au-
mentaram as suas riquezas, desçam uns degraus na escada da 
fortuna, permitindo que por ela subam um pouco os trabalhado-
res, para, ao menos, chegarem ao alcance de um apêrto de mão. 

Socialização dos lucros 

Exemplo edificante acaba de dar a Varig. 
Emprêsa em plena prosperidade, dirigida por um administra-

dor de gênio, tomou a iniciativa de distribuir com seus funcioná-
rios 50% das ações. Cada departamento da administração é diri-
gido por uma comissão de 2, 3 ou 4 funcionários eleitos em assem-
bléia geral, em voto secreto. 

Dêste modo, o funcionário, tendo parte no lucro que propor-
ciona seu trabalho, participa também da sorte da emprêsa e, eu 
garanto, na Varig não haverá greves. O inteligente exemplo não 
poderá ser seguido integralmente por todos mas cada um deve 
fazer o que puder, porque com a desordem todos perdem e perdem 
os que têm mais a perder. 

A solução, a meu ver, está na colaboração espontânea de to-
dos, sobretudo trabalhando o mais que puderem, o rico elevando 
dentro das possibilidades o standard de vida de seus trabalha-
dores. 

Não devemos exigir ou esperar que o Govêrno faça tudo, por-
que, nesse caso, para fazer frente a enormes encargos, novos im-
postos se criariam, elevando os já existentes de forma tal, que as 
nossas propriedades seriam absorvidas pelo Govêrno e afinal, sem 
golpe comunista, entraríamos em um regime em que o Estado 
seria o patrão e todos nós, ricos e pobres, trabalhadores. 

Não é fantasia nem pessimismo. 
Pode até ser otimismo, porque pior será o retardamento das 

soluções, ( ... ) dar lugar a um estouro revolucionário com gran-
de perturbação da ordem. 

O emprêgo das terras 

Pois bem, meus Senhores, esta é, em traços gerais, a situação 
financeira do Instituto do Arroz e, mais ainda, .dos planos que 
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temos em vista. Peço, agora, licença para expor a parte referente 
ao emprêgo dessas terras, que não tive, infelizmente, o tempo 
bastante para escrever. É um assunto, sem dúvida, que deveria 
ser tratado por pessoa de profunda cultura e com linguagem de 
poeta, porque envolve a questão social das lavouras do arroz. 

O ideal seria que as terras a serem irrigadas pelas barragens 
fôssem desapropriadas pelo Govêrno do Estado ou pelo Instituto, 
para que pudéssemos estabelecer, ali, um regime de lavoura sob 

· planos técnicos e sociais. Entretanto isso não pode ser assim, 
mas nas terras já adquiridas vamos fazendo o que é possível por 
etapas e temos, sem dúvida, sido felizes. 

Em Palmares, acha-se situada a Colônia n.0 1, que foi adqui-
rida de duas emprêsas que fracassaram. O terreno é, em verdade, 
ingrato, de pouca capacidade produtora e de irrigação difícil. 
Contudo concentramos, ali, um grupo de 18 pequenos agriculto-
res, que plantam, de acôrdo com os seus recursos, 10, 15, 20 qua-
dras. Todos eram homens i:tssalariados, que levaram, para ali, um 
pequeno material, ajudando o Instituto com o resto. 

E repito: eram homens que recebiam o salário no fim do 
_m:ês, salário que mal dava para a alimentação e o vestuário. Hoje, 
posso afirmá-lo, são criaturas alegres e felizes, que ganham algum 
dinheiro com o seu próprio trabalho. Já vêm todos aos mercados 
fazer as suas compras~ adquirir na cidade o seu vestuário, o que 
demonstra uma coisa: aumentou o seu poder aquisitivo. 

O primeiro plano foi o de se constituir uma cooperativa, mas 
acontece que nem todos qu13riam isso. Existia, nuns e noutros, uma 
certa prevenção, resolvendo eu, então, que êles mesmos escolhes-
sem os seus companheiros para trabalharem cooperativados. Hou-
ve um caso em que sete trabalhadores se agruparam e formaram 
uma cooperativa, outros formaram cooperativas de 3, de 2, final-
mente outros resolveram trabalhar sós, e o importante é que todos 
estão atualmente satisfeitíssimos. 

O grupo de sete dividiu bem os seus lucros; todos já recebe-
ram o seu dinheiro e estão trabalhando encantados. Dêsses ho-
mens paupérrimos que erfl,m, alguns até tratores já compraram. 
Com a experiência, proveitosa, êles vão se aglutinando, e podere-
mos, então, dentro em breve constituir uma cooperativa de todos. 
Assim é que, ~eus Senhores, nesta região onde fracassaram duas 
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emprêsas, hoje vivem, felizes, vinte plantadores, com suas famí-
lias. J!:ste ano plantamos, ali, 750 quadras e, para o ano, vamos 
aumentar a produção, elevando o número de quadras para 1 000. 

J!:ste é o caminho do futuro. Como todos nós sabemos, cada 
plantador tem, sempre, 1 ou 2 homens que são os seus braços di-
reitos: um é o aguador, outro é o que cuida da boiada, e assim 
sucessivamente. Pois bem, êsses homens terão, também, a parti-
cipação nos lucros de acôrdo com os dias de trabalho. 

Interêsse do operário no trabalho 

Constituirá isso, sem dúvida, um meio de interessar o operá-
rio a trabalhar. A falta de freqüência ao trabalho é, hoje em dia, 
uma verdadeira calamidade. Comparado com o passado, pode-se 
dizer que o operário trabalha, hoje, apenas a metade. 

E essa iniciativa será, ainda, favorável num sentido: sendo o 
operário sócio da granja, de acôrdo com o tempo de trabalho, que 
lhe permitirá participar dos lucros, êle não se mudará de um 
para outro lado, como faz atualmente. Ficará prêso, sem dúvida, 
ao seu trabalho, porque, se o abandonar, perderá, evidentemente, 
a sua parte nos lucros, o que não lhe convém. Ao contrário, isso 
será um estímulo para que êle se interesse pelo resultado do seu 
trabalho, radicando-se, dêste modo, ao solo. 

Nestas condições, êle será um sócio do plantador. O salário 
que perceber é, apenas, o necessário para ir vivendo, mas o seu 
capital representado pelo seu trabalho, êle irá recebê-lo no fiin do 
ano, com a sua participação direta nos lucros. E, meus Senhores, se 
cada plantador tiver, como em geral tem, duas ou três pessoas 
nas condições apontadas, um total de 20 plantadores possuirá, no 
mínimo, 40 ou 60 pessoas interessadas, dedicadas, que serão, ao 
mesmo passo, seus associados. Onde duas ou três pessoas apenas 
usufruíam vantagens, ganharão, assim, suficientemente, 40, 60 ou 
mais pessoas. 

E nessa área de campo em que se distribui entre muitos o 
que poucos ganhariam, está-se realizando o divino milagre da 
multiplicação dos homens felizes . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
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Valor das granjas coletivas e de ter um ideal 

Senhores, penso que disse bastante para mostrar o valor des-
sas granjas coletivas. A população que ocupar uma granja em 
tais condições será, forçosamente, uma população feliz, porque 
participa do produto de seu trabalho. No fim de cada ano, rece-
bem os seus componentes uma importância que lhes permite ad-
quirir as utilidades indispensáveis às suas necessidades e às de 
sua família, que tem ali, desde a escola, a assitência de que ca-
sua família, que tem ali, desde a escola, a assistência de que carece." 

DISCURSO DO DR. RENATO CoSTA 
(Excertos) 

"Um grande espírito' da cultura alemã, o notável economsita 
WAGEMANN, escrevendo ppuco depois da guerra de 18, sôbre a Es-
tratégia da Economia Universal, acentuava que era incrível "que, 
no meio de tanta riqueza, de tanta fartura, o mundo vivesse aca-
brunhado por tanta miséria" . Esta sentença, assinada por uma 
das maiores figuras da ~conomia mundial, foi por êle redigida, 
pensando, precisamente, nas dificuldades imensas com que o mun· 
do se defrontava para a sua própria alimentação e para atender 
às suas necessidades prir:qárias . Não compreendia WAGEMANN que, 
num mundo de fartura, rpundo em que os homens possuíam todos 
os elementos da naturez;a para a subsistência humana, existisse 
a miséria e que o problema dos preços, que assoberbava, sobretu-
do, as classes proletárias, trouxesse uma inquietação tão profun. 
da que a idéia comunista, a idéia do marxismo, pudesse cingir e 
atravessar as correntes universais, conseguindo prosélitos em ter· 
ras de alta e velha civili2:ação cristã. 

Esta situação se cria, sobretudo, sob o pretexto de· que o co· 
munismo, o marxismo rr+aterialista de Lenine e a ditadura pro-
letária da Rússia a resolveram, dando ao homem da gleba uma 
satisfação indefinida de felicidade. Nós temos terras em abun· 
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dância, e a solução do problema é apenas uma questão social e 
econômica, como muito bem disse o Major Cacildo Krebs. Desde 
que os homens que trabalham, que tenham um patrimônio, que 
tenham terras, compreendam que seus companheiros de trabalho, 
seus operários, seus peões, seus colaboradores, são a viga-mestra 
da sua fortuna particular e que merecem, também, o apoio ma-
terial e moral para construir uma vida digna, sem misérias, e que 
fiquem seguros de que as suas famílias e os seus filhos não serão 
desamparados, a coberto de necessidades, desde o momento em 
que os senhores lavoureiros se capacitem da sentença de que cada 
um deve bastar a si mesmo e estender a mão aos seus companhei-
ros, desde êsse momento, afirmo, o problema comunista será var-
rido das terras da América . 

Corno frisou o Major Cacildo Krebs em sua oração, é preciso 
plasmar o sentido econômico e social da massa. Desde que o la-
voureiro associe às suas lavras os seus colaboradores de tôdas as 
horas; desde que êsses homens tenham a certeza de que não serão 
desamparados, associados dos seus patrões, de que o seu trabalho 
não será explorado, êsses homens serão, não tenhamos dúvidas, 
trabalhadores fecundos, cujo espírito de ordem os Senhores esta-
rão, assim, ajudando a construir." 

SUGESTÕES ENCAMINHADAS POR INTERMÉDIO  
DO SR. GUARACI SILVEIRA NA 88.ª SESSÃO,  

EM 21-6-1946  

37) E. Inclua-se como parágrafo do art. 159 o n.º III do 
§ 24 do art. 164 com esta redação: "A participação nos proventos 
da indústria e comércio será assegurada mediante a destinação de 
uma parte dos lucros líquidos para fundações nacionais que visem 
prover ao bem-estar, à saúde, à educação e ao recreio dos trabalha-
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dores e suas famílias. A lei, reservando precipuamente o razoável 
provento do capital, determinará, conforme o objeto e os riscos da 
emprêsa, a cota dos lucros remanescentes que serão entregues às 
fundações. " 

J. É o texto do Anteprojeto da Comissão Especial do Institu-
to dos Advogados, de maior alcance social . 

. . .. . . . . . . . . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . ... 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DANIEL FARACO 
EM 9-5-1947 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, uma das grandes 
tarefas de que se deve desincumbir o Congresso Nacional é, certa-
mente, a de regulamentar o n.o IV do art. 157 da Constituição de 
Setembro, que instituiu a participação obrigatória e direta do tra-
balhador nos lucros da emprêsa, nos têrmos e pela forma que a 
lei determinar. 

Trata-se, inegàvelmente, de tarefa da mais alta relevância. 
Vai a Nação realizar uma experiência que há de ficar na história, 
a de traduzir pràticamente isso que tem sido o ideal de mais um 
século, ou seja, fazer com que o operário participe dos resultados 
do empreendimento. 

Vários projetos foram apresentados com êsse objetivo. 
Há, assim, um do nobre Deputado Segadas Viana, outro do 

Deputado Berto Condé - ambos oferecidos na última sessão legis-
lativa; e, de minha parte, apresentei um, nos primeiros dias da 
presente sessão. 

Não pretendo, Sr. Presidente, obter para êsse projeto e ape-
nas para êle, para as idéias no mesmo condensadas, a aprovação 
do Congresso. Sei que todos os projetos formam base de estudos. 
Trata-se de matéria nova, sôbre a qual é mister se instaure amplo 
debate; não só dentro do Parlamento, não apenas com os elemen-
tos fornecidos por esta Casa, mas também com a participação dos 
próprios interessados nessa grande obra. 

Por isso, havendo sido o projeto de que sou autor distribuído 
a duas Comissões - a de Legislação Social e a de Indústria e Co4 

mércio -, tive oportunidade, nesta última, da qual faço parte, de 
sugerir que os dois órgãos técnicos realizem sessões conjuntas, a 
fim de colhêr depoimentos de empregados e empregadores, para 
que, afinal, a lei se promulgue tão perfeita e adaptada às nossas 
realidades quanto possível. 
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o instituto constitucional da participação dos lucros, Sr. Pre-
sidente, tem despertado certos receios, sobretudo na classe patro-
nal; por outro lado, no atinente aos próprios empregados houve, 
pelo menos em determinados setores, algum ceticismo. Tais receios 
e tal ceticismo se justificam, não quanto à idéia mesma da partici-
pação nos lucros, mas quanto à possibilidade de uma deficiente 
regulamentação do dispositivo. 

O Sr. Olinto Fonseca - V. Exa. permite um aparte? 
O SR. DANIEL FARACO - Com muito prazer. 
O Sr. Olinto Fonseca - V. Exa. deve se lembrar que, quando 

da elaboração de nossa Carta Magna, ao debater-se aqui a questão 
da participação nos lucros, a Casa se dividiu em duas correntes: 
uma, a que a adotava de modo direto; outra, a que pugnava pela 
forma indireta. Desta, fui, aliás, partidário. Vê o nobre colega o 
cuidado que tanto a classe patronal como a dos empregados devem 
ter na aplicação dêsse instituto, porquanto o ponto nevrálgico da 
questão reside na falta de educação de nossos operários, no sentido1 

da poupança que se deseja imprimir à sua economia. Receia-se, 
todavia, que o nosso trabalhador não possua a necessária educação 
de poupança, podendo, ppis, deixar de beneficiar-se da legislação 
que hoje procuramos orie~1tar no sentido da participação indireta. 

O SR. DANIEL FARACO - Devo informar ao nobre colega 
que êsse aspecto foi consitj.erado no meu projeto, e a êle terei, agora 
ou no momento da discussão, oportunidade de voltar. 

A participação nos resultados da emprêsa está, porém, na pró· 
pria lógica da evolução pqr que vem passando o contrato de traba-
lho, e quero, desde logo, ;acentuar o seguinte: a participação não 
é medida de assistência ao operário: não estamos no terreno da 
assistência, ou seja, não encaramos o trabalhador como um deser-
dado, deficientemente corüemplado na distribuição da riqueza e a 
quem pretendemos beneficiar, suprindo, de alguma forma, tal de-
ficiência com um auxílio. Para mim estará mal colocada a ques-
tão se ela o fôr nestes têrmos. Trata-se de problema de estrita 
justiça. É, portanto, no terreno da justiça que colocarei o proble-
ma. Não vou discutir o projeto, artigo por artigo. Penso fazer 
antes uma exposição dos princípios que foram os inspiradores do 
projeto que elaborei. Começarei estudando, ràpidamente, o contra-
to de trabalho. Que tem sido até agora o contrato de trabalho? 



- 161 -

Tem sido uma modalidade especial - especialíssima, se quiserem, 
- do contrato de locação de serviços. :S:sse aspecto de que se tem 
revestido o contrato de trabalho criou, por sua vez, vantagens e 
desvantagens tanto do lado do empregador como do lado do em-
pregado. Assim, o patrão tem como vantagem própria o ficar com 
todo o lucro; contrata o trabalhador, ajusta o salário e, depois, 
tôdas as vantagens, todo o lucro ficará com êle. 

Por outro lado, o empregador encontra, também, desvanta-
gens nesse aspecto do contrato. É que o empregado, depois de 
prestar o serviço contratado, ou melhor, além de prestar o serviço 
contratado, pouco ou nenhum interêsse toma pelo empreendimen-
to. Presta o serviço, recebe a paga e não tem maior interêsse pelo 
empreendimento, o que é uma desvantagem, não só para o empre-
gador, mas para o empreendimento em si, e finalmente para aso-
ciedade, porque os empreendimentos não darão os resultados que, 
aliás, poderiam dar. 

Por sua vez, o operário tem suas vantagens no fato de o con-
trato de trabalho constituir, atualmente, uma forma de locação 
de serviço. É que o operário não corre, diretamente, riscos no em-
preendimento. Realiza o seu trabalho e tem, seja qual fôr o resul-
tado do empreendimento - salvo, é claro, a exceção de uma fa-
lência, e mesmo assim tem seus direitos privilegiados, - assegu-
rada a remuneração. Mas o empregado encontra também desvan-
tagens nesse contrato. '.a:le não participa dos benefícios que cons-
tituem o lucro e que, com o progresso industrial, tendem a cres-
cer. Os salários, realmente, acompanham com certa demora o pro-
gresso industrial e os maiores lucros. 

Qual, Sr. Presidente, a conseqüência de tudo isso? Creio não 
exagerar se digo que a conseqüência é a luta de classes. Pelo pró-
prio aspecto de que se reveste o contrato de trabalho, temos o mun-
do econômico dividido em duas classes. De um lado os que dão 
trabalho, de outro os que prestam serviços. Cada grupo com seu 
interêsse específico em oposição aos do outro. Um plano que qual-
quer bando ganhe no terreno é à custa do outro; freqüentemente, 
é o caso que se apresenta. 

Ora, a natureza mesma do homem e da sociedade tem feito 
verificar-se, com o tempo, certo ajustamento, certa reação a êste 
aspecto peculiar do contrato de trabalho, que tem levado a legis-
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lação a introduzir, no contrato de locação de serviços - o atual 
contrato de trabalho-, cláusulas e condições próprias do contrato 
de sociedades. ~te deveria ser a verdadeira forma do contrato de 
trabalho. 

Por que motivo na emprêsa, onde empregados e empregadores 
trabalham associadamente, se há de verificar, na repartição do 
produto, essa oposição? Por que não continuar a sociedade até o 
fim? Trabalha-se associadamente, divide-se em oposição. 

A legislação, reconhecendo a insuficiência do contrato de lo-
cação de serviço, tem, com o tempo, introduzido, como digo, certas 
cláusulas corretivas . 

Começou por estabelecer normas, que constituem restrições na 
liberdade de contratar: horários, férias remuneradas, salário mí-
nimo, salário profissional . 

Mas sobretudo para um ponto queria chamar a atenção da 
Casa. 

Uma conquista da legi.slação trabalhista, por ninguém contes-
tada, contra a qual ninguém se insurge e que não encontra expli-
cação no contrato de locac~ão de serviços: a indenização por des-
pedida. 

Tornou-se lei e, hoje, ponto pacífico no Brasil que todo em-
pregado despedido, sem justa causa, seja qual fôr o motivo, desde 
que a cessação do trabalho não se deva a culpa sua, tem êste di-
reito a indenização, correspondente a um mês de salário por ano 
de serviço. 

Pergunto: onde encor+trar, no contrato de locação, justifica-
tiva para essa indenização? 

Dir-se-á: o empregado trabalhou dez ou doze anos com deter-
minada firma. Agora, sem culpa sua, é despedido . Faz-se necessá-
rio atender ao tempo preciso para que êle se adapte à nova situação. 

Pergunto então: por que responsabilizar o empregador? Por 
que não atribuir semelhante responsabilidade ao Estado? O fato 
é que todos aceitam pacificamente caber essa responsabilidade ao 
empregador. No contrato de locação de serviços não encontramos 
justificativa: é porque todos reconhecemos que o empregado, pelo 
simples fato de ter trabalhado, todo êsse tempo, com a mesma fir· 
ma, incluiu naquela emprê~sa alguma coisa sua; êle é sócio do pa-
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trão, tanto que, quando o contrato de sociedade se rompe, recebe 
êle sua parte ou sua cota, medida pelo salário e pelo tempo de 
serviço. 

O precedente da indenização por despedida - confesso-o -
impressionou-me, sempre, muitíssimo, porque, não encontrando 
explicação no contrato de locação de serviços, e sendo, sem dúvi-

. da, uma cláusula do de sociedade, estava a indicar como se procura
/J superar aquêle quadro em que operário e patrão irremediàvelmen-

te se opõem, atingindo nova fase ou etapa, onde um e outro são 
sócios, na qual, entre êles, já não existe mais contrato de locação 
de serviços, e sim o de sociedade. 

Levado o contrato de sociedade às suas últimas conseqüências, 
exigir-se-ia, evidentemente, que o empregado participasse do pró-
prio capital da emprêsa. Foi sempre sob êsse aspecto que encarei 
a participação nos lucros. Como encontraremos justificativa para a 
participação, se não reconhecemos a existência dêsse contrato de 
sociedade entre patrão e operário? Como admiti-la se o operário 
não é sócio? Ora, todos reconhecemos a necessidade, conveniência 
e justiça de ser o operário contemplado na distribuição de lucros 
da emprêsa. Logo, reconhecemos conveniência e justiça em que o 
empregado seja sócio do patrão. 

Na Constituinte, tive oportunidade de defender dispositivo 
constitucional que estabelecia, como orientação à Legislação do 
'Trabalho, essa marcha para o contrato de sociedade. Se não me 
falha a memória, dizia a emenda que a lei favoreceria a participa-
pão do trabalhador no capital da emprêsa em que trabalhasse. Des-
sa participação no capital defluiria a participação tanto nos lucros 
como na gestão. 

O Sr. Eurico Sales - Permita o nobre orador um aparte. Não 
sei se minha dúvida representa antecipação à matéria que orga-
nizou para expor seu pensamento - aliás, de maneira brilhante. 
Em face, porém, do que acaba de dizer, desejo suscitar a seguinte 
questão: na parte do capital, a distribuição de lucros pelas pessoas 
que compõem a sociedade se faz em proporção à cota social de cada 
um. No caso do operário, o ilustre orador sugere a participação no 
lucro da tarefa produzida, ou simples participação de todos os 
operários em uma cota do lucro? 
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O SR. DANIEL FARACO - V. Exa. se está antecipando um 
pouco à minha exposição. Terei oportunidade de responder ao 
aparte. 

Mas, Senhores, concluindo êste ponto da exposição, devo fri-
sar o seguinte: estamos num mundo em que os abusos da pro-
priedade são evidentes, em que há grande concentração de proprie-
dade; uma parte da humanidade tem demais, enquanto outra tem 
de menos. E surgem, então, doutrinas que visam remediar o abuso 
da propriedade com sua supressão. Ora, não se vai, com a supressão 
da propriedade, corrigir o abuso, porque não é possível suprimir a 
propriedade senão concentrando-se mais ainda na mão do Estado. 
E o remédio, em verdade, está justamente no campo oposto. Os 
abusos da concentração da propriedade se resolvem disseminando 
a propriedade. Enquanto a propriedade era constituída sobretudo 
de terras era possível pensar em disseminar a propriedade repartin-
do estas terras. Mas, hoje, a propriedade industrial é muito mais 
importante, sob certo aspecto, do que a propriedade territorial. E 
a propriedade industrial, precisamente, é a que mais se concentra, 
a que mais tende a concentrar-se. Surge então êste quadro: luta 
entre duas classes - a que possui a propriedade e a que não a tem. 
A única forma de coexistência harmoniosa entre essas duas classes 
é fazer com que o maior núrµero possível participe da propriedade, 
não só territorial, mas também industrial. Esta participação cor-
responde, no terreno da economia, ao voto no terreno político. 
Também foi assim em política. O govêrno estêve, primeiro, concen-
trado em mãos de poucos. É verdade que a história tem-se repe-
tido também, mas o quadro é mais ou menos o mesmo: o govêrno 
concentrado na mão de poucos . A democracia faz com que o povo 
todo participe do govêrno, tanto quanto o permite a natureza do 
homem e da sociedade. Pois bem, devemos levar a democracia à 
vida econômica, e como poderemos democratizar a vida econômica 
senão fazendo com que o maior número possível participe da pro-
priedade e, portanto, da direção e dos benefícios da economia? 

Quero salientar ainda um ponto: é não só justo, mas ainda 
conveniente, que todos quantos cooperam, colaboram no mesmo 
empreendimento, corram os riscos dêsse empreendimento e parti-
cipem de seus benefícios. 

É justo isto e é necessário porque, se alguém participa de um 
empreendimento sem estar-lhe ligado por uma solidariedade estrei-
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ta, êle se desinteressará, êle fatalmente dará menos do que pode 
dar, com prejuízo para a sociedade. 

Enfim, nobres Deputados, é necessário substituir a luta de 
classes pela solidariedade entre todos os que participam do mesmo 
empreendimento. E esta solidariedade não pode ser apenas pala-
vra vã, não se obtém com alguns discursos de circunstância, com 
algumas obras de assistência. Ela deve ser levada às últimas con-
seqüências e, portanto, ao contrato de sociedade. 

Foi, portanto, como decorrência dêstes princípios que elaborei 
o projeto, atendo-me, naturalmente, ao texto constitucional. 

O Sr. Eurico Sales - V. Exa. falou há pouco que seria justo, 
para uma boa solidariedade, que ambos participassem dos benefí-
cios e dos efeitos negativos do empreendimento. Pergunto, porém, 
se o operário participaria também do planejamento do empreen-
dimento. 

O SR. DANIEL FARACO - Veja V. Exa. que estamos pe-
rante uma situação de fato. O texto constitucional, a que nos te-
mos de cingir, evidentemente não corresponde inteiramente aos 
princípios do contrato de sociedade. A Carta Magna previu ape-
nas a participação nos lucros. 

O Sr. Olinto Fonseca - Não previu a participação na direção 
das emprêsas. 

O SR. DANIEL FARACO - Exatamente. 
Só podemos correr os riscos dos empreendimentos que, de al-

guma forma, são dirigidos por nós, ou melhor, só podemos parti-
cipar de desvantagens que se nos possam imputar, do contrário 
nossa responsabilidade seria injusta. 

Pois bem, o aspecto foi também previsto no projeto e, assim, 
o trabalhador não pode, evidentemente, participar de um prejuízo 
que lhe fôsse afetar o salário. Tal como está colocada a questão, 
realmente êle não participa da direção, que é atribuída ao empre-
gador, devendo êste correr os riscos de uma direção ineficiente. O 
salário estará sempre garantido ao empregado ou operário, é lógi-
co. Seria injusto, seria iníquo que a participação nos lucros viesse, 
de qualquer maneira, tolher as regalias de que o trabalhador goza 
presentemente. Isto foi completamente afastado. Tanto quanto 
possível, porém, o operário correrá os riscos do empreendimento 
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neste sentido: quanto mais lucro, mais terá o operário; quanto 
menos lucro, menos terá a receber. 

O ponto nevrálgico do problema da participação nos lucros é, 
sem dúvida, a fixação da percentagem que se deve atribuir ao tra-
balhador. 

Os dois projetos apresentados anteriormente ao meu tenta·· 
ram resolver o problema dentro de uma percentagem fixa, para 
dizer assim. Mas surge sempre a questão: quanto devemos dar ao 
operário? 20%. E por que não 30%? Ou por que não 50%, 25%, 
267c ou 27%? 

Ainda outro problema surge. É o caso que me foi exposto cer-
ta vez e pode ser assim resumido: uma emprêsa em Pôrto Alegre 
possui um grande edifício de apartamentos, o qual, digamos, dá 
Cr$ 400. 000,00 de lucro por ano. 

Tal emprêsa conta, como empregados, dois ascensoristas. Não 
sei se vai um pouco além, mas dois servem para argumento. São 
empregados da emprêsa; os 'outros trabalham por tarefa. 

Se vamos distribuir 20 % dêsse lucro, ou seja, Cr$ 80. 000,00, 
cada ascensorista receberá Cr$ 40. 000,00. Isto, naturalmente, sen-
do benefício, não faria mal, iµas exorbitaria de qualquer proporção. 

O Sr. Eurico Sales - J'.ifão seria critério justo . 
O SR. DANIEL FARACO - De fato, não seria çritério justo. 

A percentagem portanto não pode ser fixa; deve ajustar-se ava-
riações. Poderia multiplicar os exemplos . 

O Sr. Eurico Sales - Antes de descer a minúcias quanto à 
fixação, pediria a V. Exa. , se me não tornasse inoportuno, foca-
lizasse o sistema dessa proporção . 

O SR. DANIEL FARACO - É o que vou fazer. Para compre-
ensão melhor do sistema por mim proposto, chamo a atenção da 
Câmara para o seguinte: pretendemos distribuir os lucros entre o 
empregador e o empregado; entre, portanto, o proprietário do ca-
pital e o doador do trabalho. Compreende-se que nem sempre o 
empregador é proprietário do capital. Isso em teoria. Na prática, 
capitalista e empresário se confundem. 

O SR. PRESIDENTE -- Lamento interromper o brilhante dis-
curso de V. Exa., mas devo lembrar-lhe que faltam apenas cinco 
minutos para o término dos trabalhos. 
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O SR. EURICO SALES (Pela ordem) - Sr. Presidente, en-
viarei à Mesa requerimento no sentido de ser a sessão prorrogada 
por minutos a fim de que o nobre Deputado Sr. Daniel Faraco 
possa concluir suas considerações. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam o requeri-
mento de prorrogação da sessão por 15 minutos queiram conser-
var-se sentados. (Pausa.) Está aprovado. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa., 
à Casa e ao nobre Deputado Sr. Eurico Sales a prorrogação que me 
foi concedida. 

Voltemos, portanto, ao tema: quanto mais trabalho, maior 
deve ser a cota de lucros atribuída ao trabalhador, e quanto maior 
o capital maior também deve ser a cota de lucros atribuída ao pro-
prietário dêsse capital. 

Voltemos ao precedente legal da indenização. Com efeito, sem-
pre podemos medir o vulto do capital, que se expressa em moeda. 
Poderemos sempre saber qual o capital investido numa emprêsa 
Basta computar o capital própriamente dito, os fundos de reserva 
e assim por diante. Como, porém, calcular o trabalho que - se me 
é permitida a expressão - está investido no empreendimento? O 
preceito legal da indenização nos fornece base que parece satisfa-
tória, única, aliás, de que dispomos. :Ji:ste trabalho incorporado à 
emprêsa deve ser medido sob dois aspectos: qualidade de trabalho 
e quantidade de trabalho. 

Quanto melhor fôr a qualidade de determinado trabalho, maior 
soma dêsse trabalho, podemos assim dizer, se incorpora à emprê-
sa; e quanto maior o prazo durante o qual êsse trabalho se incor-
porou, maior será o trabalho investido. 

Ora, a qualidade do trabalho é, de certa forma, satisfatoria-
mente medida pelo salário. 

o Sr. Olinto Fonseca - Era justamente o que ia dizer a V. Exa. 
O SR. DANIEL F ARACO - A quantidade do trabalho forne-

cido é medida pelo tempo durante o qual êsse trabalho foi sendo 
prestado. E foi a esta série de considerações que obedeceu o legis-
lador quando estabeleceu a indenização por despedida, calculan-
do-a em função do tempo de serviço e do salário. O produto dêsses 
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dois fatôres dá a medida, se não a exata, pelo menos a mais satis-
fatória que podemos ter do trabalho incorporado . 

O Sr. Eurico Sales - Na questão da indenização, quando a lei 
se refere ao tempo de serviço prestado, teve, evidentemente, o in-
tuito assistencial, porque, quanto maior fôr o tempo de serviço 
prestado pelo operário a uma emprêsa, tanto mais difíceis os seus 
recursos para obter nôvo trabalho. A lei de indenização, pois, o que 
teve em mira foi o caráter assistencial. 

O SR. DANIEL F ARACO - Poderíamos encarar a questão sob 
o aspecto da justiça, e chegaríamos a conclusão semelhante: por-
que, quanto mais tempo o trabalhador exerceu suas funções numa 
emprêsa, tanto mais trabalho nela incorporou . 

Isto seria uma questão de terminologia .  
Por êste motivo o projeto estabeleceu, em seu art. 4.º:  

"Dividir-se-ão os lucros em partes proporcionais ao 
capital efetivamente investido ... " 

Antes, um pouco, está expresso o que se entende por "capital 
efetivamente investido": 

". . . e ao valor da indenização por despedida, cabendo à 
emprêsa a parte r~lativa àquele capital e a cada empre-
gado uma cota correspondente à indenização a que teria 
direito, se despediqo no último dia do ano, ao qual se re-
ferem os lucros pai;tilhados. " 

O Sr. Eurico Sales - É que, sob o ponto de vista técnico e 
doutrinário, encontramos as mesmas dificuldades que V. Exa. 
enunciou no comêço de sua belíssima oração. Vamos chegar a 
um critério que, evidentemente, não é o mais justo, o mais exato, 
e isso porque o operário, nessas condições, vai ter um prêmio, uma 
remuneração, não em relação à tarefa produzida, ao esmêro da ta-
refa, mas vai ser nivelado em relação ao tempo de serviço. Será, 
apenas, um prêmio de anti~uidade. 

O SR. DANIEL F ARACO - Quero crer que o desvêlo ou a 
qualidade do trabalho que o operário presta atualmente, êsse é 
remunerado pelo salário. 



---· 169 --· 

O Sr. Oswaldo Lima - V. Exa. tem tôda razão. 
O SR. DANIEL FARACO- No mais, o lucro de que deve par-

ticipar não é medido própriamente pelo trabalho que presta no 
momento, mas pelo patrimônio que já tem na firma, da mesma 
forma que o sócio capitalista de uma emprêsa recebe a sua cota, 
não em função dos serviços que presta atualmente à firma, mas 
sim do capital que nela tem. 

O Sr. Olinto Fonseca - A mim me parece que o caso se re-
veste de um pouco de simplicidade. O capital gera lucro, como o 
trabalho, daí ser justo que ambos participem dos lucros da emprê-
sa. O salário, a meu ver, é o produto da quantidade pela qualidade 
do trabalho. 

O Sr. Oswaldo Lima - O salário não tem relação alguma com 
a participação nos lucros da emprêsa. 

O Sr. Olinto Fonseca - A participação deve ser proporcional 
ao salário. 

O SR. DANIEL F ARACO - Meu nobre colega, não deve V. Exa. 
deixar de ponderar, nunca, ao distribuir o lucro, o tempo de serviço 
do operário na emprêsa. Do contrário não se encontraria uma justi-
ficativa para essa participação. 

Por exemplo: se temos uma emprêsa com 10, 12 ou mais anos 
de exploração, à qual prestaram serviço 100 ou 200 operários, essa 
emprêsa é, em pouco ou muito, obra dêles. Agora, como nivelar 
êsses operários, que incorporaram o seu trabalho a essa emprêsa 
durante longos anos, a um operário admitido hoje ou há um mês? 
Não é possível. O problema está em se encontrar uma justificativa 
natural para a distribuição. 

O Sr. Jurandír Pires - O que se dá é uma confusão entre 
sam bem ou mal. Tudo depende do ponto de vista psicológico. 
saiu bem ou mal. Tudo depende do ponto de vista psicológico. 
V. Exa. põe tudo na base do capital. Mas se V. Exa. apreciasse 
que o capital se faz pela poupança da mão-de-obra, isto é, do tra-
balho não pago, V. Exa. compreenderia que, nesse trabalho não 
pago, estaria, realmente, o lucro da emprêsa, o qual pertenceria ao 
trabalhador. Vê V. Exa. que tudo depende do ponto de vista dou-
trinário, sob o qual se olha a questão. O que me parece fundamen-
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tal é que o indivíduo, na sua preparação, na sua técnica, possa re-
presentar um fator de melhora do rendimento do trabalho; e, por 
conseguinte, o seu valor psíquico cresceu com o tempo na apura-
ção do seu trabalho . Aí estarei de acôrdo com V. Exa. Acho um 
pouco poética a doutrinação, que V. Exa. faz com tanto carinho, 
em tôrno da separação do homem em duas partes: o homem-tempo 
e o homem-eficiência. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, não era minha 
intenção discutir o projeto. Quis apenas antecipar um pouco êste 
debate, agitando - digamos assim - alguns princípios que me 
parecem fundamentais. 

O essencial, para mim, em tudo isto, é a substituição do qua-
dro da luta de classes pelo quadro da solidariedade entre os com-
ponentes dessas classes . 

Não teremos saída para a questão social, fora disto: se não as-
sociarmos duas classes que estão em luta e em oposição, devido, 
unicamente, à forma defeifaosa de que se reveste hoje o contrato 
de trabalho. O contrato q.e trabalho sob a forma de locação de 
serviços leva à luta de clas~>es. Transformado num contrato de so-
ciedade, estabelecerá a soliP.ariedade, onde se substituirá pelo soli-
darismo cristão a luta mar:.x:ista, que só pode conduzir a uma tira-
nia injustificada e contra ·li natureza. 

O Sr. Jurandir Pires -- A luta de classes não advém, digamos, 
de uma parte subjetiva em que se coloquem, em posição oposta, dois 
tipos de interêsses. Ao contrário, o objetivo é o choque dêsses inte-
rêsses e não diminuirão se V. Exa. incluir dentro das emprêsas 
de trabalho uma parcela dêstes interêsses, principalmente quando 
V. Exa. o põe, de modo semidireto, como faz, tomando na base da 
incorporação. A luta de cla1sse se dá por um fatalismo, que V. Exa. 
não pode, com paliativos, impedir. 

O SR. DANIEL F ARACO - Evidentemente, Srs. Deputados, 
não pretendo, nem sonho, de maneira alguma, que êste projeto ou 
qualquer projeto no mundo possa eliminar as lutas e oposições. A 
vida, ela mesma, não é uma luta? Não resulta da oposição de ele-
mentos os mais variados? Mas o que não é natural é que esta luta 
divida o mundo em duas çlasses. Não poderemos sair jamais da 
luta, dos choques entre os indivíduos e grupos de indivíduos. 
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Estaremos eliminando a luta entre dois grandes bandos; esta-
remos transferindo esta luta e esta oposição para um número mui-
to maior de pequenos grupos. Ela, porém, se exercerá então de 
uma forma muito menos prejudicial à sociedade e muito menos 
perigosa aos ideais da pessoa humana_ 

O Sr. Jurandir Pires - E quanto à forma da locação de ser-
viços para a solução do problema, tanto mais complexo êle se torna 
e mais acirrada vem a luta da impossibilidade da união dos dois 
grupos. 

O Sr - Olinto Fonseca - Com referência à luta, V. Exa. po-
deria preconizar o equilíbrio entre capital e trabalho. Essa luta, 
aliás, V. Exa. já poderia citar como coisa do passado. Com a le-
gislação presente, com os preceitos introduzidos em nossa Cons-
tituição, esperamos que a luta há de desaparecer com o equilíbrio 
entre o capital e o trabalho. 

O SR. DANIEL FARACO - Vejam V. Exas. que conduzi mi-
nha exposição justamente neste sentido: sustentei que natural-
mente o contrato de trabalho vem evoluindo da forma de locação 
de serviços para a forma de sociedade . 

Sr. Presidente, minha única intenção foi, corno disse, agitar 
êsses princípios, e oferecê-los à meditação e à consideração da Casa. 
Bem sei que se eu estivesse aqu1 tratando de um caso político, ou 
rompendo com qualquer partido ou com qualquer govêrno, teria 
a Casa cheia e teria despertado interêsse muito maior. 

O Sr. Jurandir Pires - Note que o discurso de V. Exa. está 
despertando o maior interêsse, tanto assim que, além de ter dado 
motivo para a prorrogação da sessão, permitiu a um grupo de cole-
gas aparteá-lo continuamente. 

O SR. DANIEL FARACO - Obrigado a V. Exa. 
A mim me parece, Sr. Presidente, que os nobres Deputados, 

que fizeram o sacrifício de me ouvir (não apoiado), certamente 
participaram da opinião de que discutindo êsses problemas cum-
primos com as nossas precípuas obrigações constitucionais, e con-
quistaremos a confiança do povo no legislativo. (Muito bem; muito 
bem. Palmas . ) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DANIEL FARACO 
EM 14-12-1951 

O SR. DANIEL F ARACO ':' - Sr. Presidente, quero, em pri-
meiro lugar, lamentar o regime de urgência que se concedeu a 
projeto de tal complexidade e importância como êste de n.º 1039. 

O Sr. Joel Presídio - V. Exa. acha que estamos apressando 
o andamento do projeto? :tle há três anos está em curso nesta Casa 
e, depois de cinco anos de Constituição, V. Exa. começa dizendo 
que está apressado! 

O SR. DANIEL F ARACO - Sr. Presidente, creio que tenho 
autoridade para falar sôbre a matéria ... 

O Sr. Joel Presídio - Não resta dúvida. 
O SR. DANIEL F ARACO - . . . e sôbre êste regime de urgên-

cia, porque fui dos primeiros a apresentar à Câmara projeto medi-
tado quanto à participaçãd dos empregados nos lucros da emprêsa. 

Data de março de 194.:7 e não o ofereci logo a seguir à Cons-
tituição porque o respeito à própria participação nos lucros me 
impediu de fazê-lo. 

Já na justificação do projeto, que redigi em 1947, pedia a aten-
ção do Congresso para as dificuldades que se haviam de opor ao 
encontro de uma fórmula que fôsse a um tempo razoável e apli-
cável. 

Mas, Sr. Presidente, ai. urgência se pede no fim de uma sessão 
legislativa, depois de haver a Comissão de Legislação Social se 
sentido na obrigação de qedicar quase um ano ao exame de um 
substitutivo da antiga Comissão de Legislação que fôra objeto de 
estudo por vários anos. Se a Comissão de Legislação entendeu de 
levar quase um ano exam,inando matéria que já havia sido estu-
dada durante quatro anos, então, Senhores, não é para estranhar 
que se lamente o regime de urgência a que foi submetida a pro-
posição? 

Foi o projeto à Comissão de Economia, com três dias para que 
opinasse sôbre matéria dessa complexidade . ~sse órgão técnico 
apresentou parecer dentro do prazo regimental. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Estou aqui para cumprir o dever de Deputado, de discutir e 
debater a matéria, mesmo porque todos conhecemos suficiente-
mente o Parlamento e sabemos que a urgência, muitas vêzes, não 
concorre para apressar a elaboração das leis. Pelo contrário, não 
raro, a retarda, fazendo com que sejam aprovados projetos em pri-
meira discussão, com tais falhas e defeitos, que se leva depois muito 
mais tempo a corrigi-las e se dá ensejo ao Senado de ter quedes-
tinar tempo ainda maior para emendá-lo, e voltar o projeto no-
vamente à Câmara para, finalmente, aprová-lo de nôvo. 

O Sr. Tenório Cavalcanti - A verdade é que a urgência é 
inimiga da perfeição. Na Casa só deve existir, neste momento, uma 
urgência - e nisso não há censura à Câmara - é a urgência de 
acabarmos com êsse regime de urgência. (Muito bem.) 

O Sr. Dolor de Andrade - E preciso acentuar que, na legis-
latura passada, existia uma Comissão Especial de Leis Comple-
mentares. Por isso mesmo, tínhamos de respeitar a Comissão in-
cumbida de redigir leis dessa natureza, as quais eram submetidas 
à citada Comissão. 

O Sr. Celso Peçanha - Mas não foram. 
O Sr. Adroaldo Costa - Para se avaliar da complexidade da 

matéria basta considerar que há quatro projetos no mesmo sen-
tido, cada um divergindo no modo de encarar o assunto. 

O SR. DANIEL F ARACO - Sr. Presidente, tenho a certeza 
de que, se esta Câmara tiver a paciência de meditar,. durante quin-
ze minutos, sôbre os pontos que vou expor, ela me dará razão. 
Ji:ste projeto só pode ser votado apressadamente numa confissão de 
que não se penetrou o sentido da participação nos lucros, de que 
se forma a seu respeito um conceito de tal modo simplista que ad-
mite votação açodada e atabalhoada. 

Sr. Presidente, solicito à Câmara, suplico à Câmara, Sr. Pre-
sidente, atente para os pontos que vou mencionar e estou certo de 
que os nobres representantes me hão de dar razão. Esta matéria 
tem sido mais discutida do que estudada. Sôbre a mesma tem 
havido demasiados pronunciamentos e muito pouco estudo. 

Sr. Presidente, peço apenas à Câmara paciência para me ouvir. 
O Sr. Paulo Sarasate - V. Exa. declara que tem havido mui-

ta discussão e pouco estudo. Dou meu depoimento que da parte de 
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V. Exa. tem havido muito estudo, porque acompanhei sempre o 
estudo de V. Exa. sôbre a matéria. 

O SR. DANIEL FARACO - O nobre Deputado Paulo Sara-
sate figura entre os homens que neste país têm estudado, com afin-
co, a matéria. O estudo, porém, se tem restringido a poucos ho-
mens, e ainda não atingiu a amplitude necessária. 

O Sr. Celso Peçanha - A matéria é uma das mais estudadas 
no Brasil nos últimos quatro anos. 

O SR. DANIEL FARACO- Não contamos no Parlamento com 
os subsídios que deveríamos contar, para pleno esclarecimento da 
matéria. Não se fêz até agora qualquer inquérito prático sôbre o 
assunto, e isto é mais do que lamentável. 

Pedi à Câmara a paciência de me ouvir. Passarei, agora, a 
tratar da questão, colocando-a em seus têrmos. Tenho a certeza 
de que a simples colocação nos têrmos devidos há de fazer com 
que o Parlamento reconhE01ça a justeza do meu ponto de vista. 

Permita-me a Câmar21, não obstante o adiantado da hora, que 
eu o faça, lendo trechos extensos do parecer que tive ensejo de 
apresentar à Comissão de Economia, há poucos dias, e no qual a 
matéria se acha estudada com as insuficiências, com as imperfei-
ções que seriam naturais po autor, mas que foram agravadas pela 
escassez do tempo com que êle contou. 

O parecer é o seguinte: 

"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 pa-
recer, o Projeto n.0 1 039-48, que dispõe sôbre a participa-
ção do trabalhador nos lucros da emprêsa. 

A proposição em causa, de autoria da Comissão de 
Legislação Social na passada Iesgislatura, constitui um 
substitutivo global a quatro projetos que, sôbre a matéria, 
foram apresentapos 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 Comissão de Legislação Social, que, após 
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demorados estudos, elaborou nôvo substitutivo, havendo 
sido o respectivo parecer firmado em data de 16 de no-
vembro de 1951." 

O Sr. Paulo Sarasate - Desejava apenas fazer uma retifica-
ção. A Comissão de Legislação Social, da Legislatura passada, não 
apresentou substitutivo; aquêle órgão, considerando que a maté-
ria tinha sido ventilada em vários projetos, mais para fomentar 
a discussão - como é o caso do projeto do Sr. Segadas Viana, que 
assim o declarou textualmente da tribuna: que êsses projetos ti-
nham sido apresentados mais para estimular a discussão - a Co-
missão de Legislação Social resolveu elaborar um projeto nôvo. 
Não se trata de substitutivo. O que a Comissão de Legislação So-
cial fêz, na passada legislatura, foi projeto nôvo e para isso teve 
numeração nova, como V. Exa. verificará. Achamo-nos, portan-
to, em face de projeto global, a que o nobre Deputado Celso Pe-
çanha ofereceu substitutivo na presente legislatura. Trata-se de 
projeto da Comissão técnica, apresentado logo depois da Consti-
tuinte, projeto que o Deputado Segadas Viana, atual Ministro do 
Trabalho, fêz seu através da proposição da Consolidação das Leis 
do Trabalho que teve ocasião de oferecer a esta Casa. Assim, ve-
nho em abono das considerações de V. Exa. , reforçando-as . 

O SR. DANIEL FARACO - O ponto é secundário.  
O Sr. Paulo Sarasate - Para a conclusão de V. Exa ...  
O SR. DANIEL FARACO - O ponto me parece secundário.  

A palavra substitutivo figura no próprio parecer da Comissão de 
Legislação Social. 

O Sr. Paulo Sarasate - Figura no meu humilde parecer, na 
qualidade de relator. Na proposição da Comissão de Legislação 
Social consta projeto; não substitutivo. Eu é que ofereci substi-
tutivo, mas a Comissão achou que devia ser projeto e como pro-

. jeto apresentou. 
O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, vou continuar na 

leitura: 

"O problema que se apresenta agora, a esta Comis-
são de Economia, é o de estudar em três dias matérias a 
que a douta Comissão de Legislação Social se viu obriga-
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da a dedicar mais de meio ano. - Evidentemente, o sim-
ples fato de haver êsse operoso órgão técnico considera-
do 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 cha-
ma a atenção para as dificuldades da tarefa, em seu pa-
recer final, vazado nos seguintes têrmos: 

"A Comissão de Legislação Social, após estudos dos 
projetos n.º' 1 039-48 e 144-51, resolve apresentar à con-
sideração do plenário desta colenda Câmara o projeto 
substitutivo infra-expresso, fruto do seu trabalho, aguar-
dando, 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." 

Logo, se al&Uma coisa de útil pode fazer esta Co-
missão de Economia, nos três dias em que a enclausurou a 
urgência concedfda ao projeto, só pode limitar-se à for-
mulação de algq.ns princípios fundamentais e ao estudo 
dos pontos mai:;: importantes dos substitutivos citado!3. 
E a situação en+ que ficou colocada a Comissão de Eco-
nomia é tanto mais lamentável, quanto é certo ser o as-
pecto econômicq, até agora, o menos esclarecido nesta 
matéria e aquêle no qual precisamente se situam as fon-
tes mais abundantes das perplexidades que o projeto 
suscita. 

A guisa de µitrodução, 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.0 IV, da Constituição Federal: 

"A regulam1,mtação do dispositivo constitucional que 
estabelece a par~icipação nos lucros é tarefa da mais alta 
relevância, confiada ao patriotismo e à sabedoria do Con-
gresso Nacional. Vai realizar a Nação, incontestàvelmen-
te, uma experiê:p.cia 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 
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de classes 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 apresenta a realizar 
envolve 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 intei-
ro sistema. 

Cumpre, portanto, ao legislador caminhar com pru-
dência no terreno a desbravar, 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 sàmente 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, 
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. 
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Foram apresentados à Câmara, no decorrer da últi-
ma sessão legislativa, dois projetos de autoria dos nobres 
Deputados Srs. Berto Condé e Segadas Viana. " 

'.msses dois projetos foram apresentados em 1946. Passei as 
férias de 46 e 47 estudando a matéria e em março de 1947 apre-
sentei o projeto que tomou o n.º 5. 

"A colaboração a prestar - continuava eu na minha 
justificativa - poderia cingir-se a emendas que seriam 
aprseentadas nas oportunidades regimentais. 

Todo projeto dessa natureza, entretanto, obedece a 
uma ordem de idéias que, por assim dizer, se expandem 
em círculos concêntricos em tôrno da idéia central con-
sagrada na Constituição. Quanto mais próximo da idéia 
central se situarem as ações gerais de opinião, tanto mais 
difícil será conc*á-las através de emendas aos projetos 
originais . " 

Não se pense seja possível, por meio de emendas de 2.ª dis-
cussão, corrigir defeitos de estrutura de projetos, porque, na ver-
dade, não se conseguirá. 

O Sr. Celso Peçanha - Mas V. Exa., no seu parecer, apre-
senta a idéia, justamente, de na 2.ª discussão melhorarmos o pro-
jeto. 

O SR. DANIEL FARACO - Se não fôr viável, através de en-
tendimentos entre as corri;!ntes políticas desta Casa, discutir, desde 
logo, a própria estrutura. 

O Sr. Magalhães Melo - É louvável a prudên('\a com que se 
há V. Exa. no voto que está lendo da tribuna, por isso que V. Exa. 
- todos nós verificamos, ao estudar o projeto - é um dos fervo-
rosos adeptos da participação do operário nos lucros das emprê-
sas, indo até mais além, seguindo a orientação cristã, que 
tem pautado a conduta de V. Exa. na vida pública, da parti-
cipação do operário também na sociedade. Fui dos que estuda-
ram, com interêsse, o ass·unto como partidário da participação do 
operário nos lucros das emprêsas e devo confessar, sinceramente, 
que, lendo a bibliografia, mesmo estrangeira, sôbre a matéria, não 
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pude formar convicção de como os países, política e culturalmente 
mais adiantados, puderam encontrar fórmula efetiva de integrar 
seus operários nessa participação. Acho, outrossim, que, por mais 
que tivesse o Sr. Deputado Celso Peçanha empregado ingentes es-
forços no sentido de elaborar o substitutivo, êle padece de algu-
mas falhas, de alguns erros e de algumas incoerências graves. 
Por isso, como sabíamos que na Comissão de Economia desta Casa 
tinha assento não só V. Exa., como a autoridade que todos lhe re-
conhecem, como ainda os Deputados Alberto Deodato, Aliomar 
Baleeiro, Bilac Pinto e tantos outros, achávamos que êste projeto, 
dada a repercussão grave que podia gerar na ordem econômica 
nacional, não devia descer a plenário, nem ser transformado em 
lei, sem receber apreciação da Comissão de que V. Exa. faz parte . 
Aceitamos também a opinião esposada por V. Exa. de que um 
projeto dêste feitio deve merecer o debate mais amplo das classes 
interessadas na sua elaboração, quais sejam os órgãos de classe -
as federações do comércio e da indústria e os órgãos sindicais, 
além de grandes autoridades versadas em assuntos financeiros e 
econômicos. Talvez seja êste um dos projetos mais importantes 
já discutidos nesta Casa. Por isso, não é de estranhar que esteja 
nas comissões há mais de 5 anos. Assim, estou convicto, a des-
peito do louvável esfôrço e dedicação do meu colega Deputado 
Celso Peçanha, de que êsse projeto não pode ainda ser entregue 
ao operariado brasileiro, porque pode representar grande desservi-
ço a êle e às próprias emprêsas. 

O SR. DANIEL F ARACO - Agradeço o aparte de V. Exa. 
Sr. Presidente, continuava eu na minha justificação: 

"Todo projeto dessa natureza, entretanto, obedece a 
uma ordem de idéias que, por assim dizer, se expandem 
em círculos concêntricos em tôrno da idéia central con-
sagrada na Constituição. - Quanto mais próximo da 
idéia central se situarem as divergências de opinião, tan-
to 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 menos distanciadas das que presidiram à elaboração 
dos projetos existentes . 
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Cumprirá à Comissão de Legislação Social submeter 
tais projetos a um debate preliminar, procurando possí-
veis fórmulas de conciliação. 1!:sse debate envolverá, por 
conseguinte, idéias básicas pelas quais se orientará a lei 
e somente 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. " 

Sr. Presidente, esta discussão preliminar se travou no seio 
da Comissão de Legislação Social. Não se procurou, entretanto, 
conciliação das diversas fórmulas, nem houve ambiente para isso. 

O estudo da matéria foi feito dentro da Comissão, mas não 
em plenário. 

Tenho a impressão de que muitos Deputados da passada le-
gislatura, e talvez grandy número de Deputados da atual, não 
conhecem sequer o projeto da antiga Comissão de Legislação 
Social. 

Há poucos dias, foi impresso o avulso, e o Congresso tem es-
tado desde então assober"bado com discussões e votações, em ses-
sões quase contínuas. 

Não houve, portanto, aque_Ia discussão preliminar a que me 
referi. Esta discussão prepminar deve ser feita, mas aqui em ple-
nário, com calma, tempo, deve empolgar o País, porque só assim 
poderemos recolher de to,pos os setores, de tôdas as direções, os 
subsídios necessários à el~Lboração de uma boa lei. 

O Sr. Paulo Sarasate - Desde o início do debate da matéria 
que a Comissão de Legislação Social pede, impreca, solicita, im-
plora êsses subsídios. Ma~ êstes só vêm assim: "Somos a favor da 
participação", ou "A participação é um perigo". As sugestões 
objetivas, claras, precisas não chegam nunca. Quando apresentei 
o substitutivo que a Comissão transformou em projeto, foi feita 
a publicação do mesmo lõl.través de um jornal da terra, "Diretri-
zes", pedindo a colaboraç;ão de todos. Esta não veio. Quando se 
faz mesa-redonda discute··se a matéria sob o ponto de vista dou-
trinário, filosófico, social, que não importa no momento, porque 
sôbre isto há bibliografia imensa. Não há é a participação nos 
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lucros, objetivada, em forma de lei. Só existe o trabalho desta 
modesta Câmara dos Deputados. Faz-se preciso discutir a maté-
ria objetivamente como V. Exa. tem feito, e não com divagaçtões 
doutrinárias, filosóficas, divagações de tôda ordem, nada constru-
tivas. Vou terminar o aparte. É preciso, de uma vez por tôdas, 
com base nesta matéria já estudada, já votada em várias Comis-
sões, fazermos, nós mesmos, dentro da Câmara, já que o Minis-
tério do Trabalho não o fêz, até hoje, - e havia tempo de fazê-lo 
- uma aplicação prática dêsse projeto à vista de todos aquêles 
processos dos diversos ramos de emprêsa que existem no impôsto 
de renda. Feita essa aplicação, verificaremos o mais e o menos 
que há a manter ou a suprimir dentro do projeto. Isso pode ser 
feito em dois meses, com tôda a rapidez, se houver boa vontade 
de todos no sentido de dar a lei de participação que a Constitui-
ção impôs ao País. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, peço a V. Exa. 
desde já submeta à Casa requerimento de prorrogação do meu 
tempo de falar, não do tempo da sessão, porque pretendo abordar 
o assunto perante maior número de Deputados, e chamar a atenção 
da Casa para os pontos fundamentais que desejo aqui tratar. 

A prorrogação me seria concedida para utilizá-la na próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE - O tempo de V. Exa. vai findar jus-
tamente aos trinta minutos. V. Exa. pode ter uma prorrogação 
de quinze minutos para a próxima sessão. 

Os Senhores que aprovam o requerimento queiram conser-
var-se como se acham. (Pausa.) Aprovado. 

O SR. DANIEL FARACO - Obrigado a V. Exa., Sr. Presi-
dente, e à Casa. 

Recebo, agora, o aparte que o nobre Deputado Celso Peçanha 
me queria dar . 

o Sr. Celso Peçanha - Inicialmente, quero agradecer a gen-
tileza de V. Exa., concedendo-me o aparte. De fato, desejaria ou-
vir, tão-sàmente, a exposição do nobre relator da Comissão de 
Economia, para ver se colhia algum elemento para instruir-me, 
neste debate. Mas desejaria, apenas, retificar o aparte ... 



--- 182 . -

O Sr. Paulo Sarasate - V. Exa. dê a sua opinião, mas não 
queira retificar meu ponto de vista. 

O Sr. Celso Peçanha - Quero retificar um trecho do aparte 
de V. Exa., quando disse que não houve debate, que não houve 
colaboração das classes operosas no País. 

O Sr. Paulo Sarasate - É porque V. Exa. se contenta com 
muito pouco, sôbre a matéria, que é vastíssima. 

O Sr. Celso Peçanha - Eu mesmo fiz juntar, na página 33 
do avulso 139-A, da Comissão de Legislação Social, um estudo sô-
bre o assunto. Tomei parte em várias mesas-redondas, e, mais 
ainda, fiz o meu substitutivo à luz de 30, ou 40 balanços. Esta a 
retificação que desejava fazer. 

O SR. DANIEL FARACO - Mas, Sr. Presidente, vou passar 
ao que considero a parte mais importante, na discussão dêsse 
projeto, e da qual tratei no parecer que ofereci à Comissão de Eco-
nomia, ou seja, a conceituação da participação nos lucros. Na 
verdade, Sr. Presidente, ' se nós formarmos da participação nos 
lucros um conceito simplista, se quisermos conceituá-la como medi-
da meramente assistencial, se quisermos entender a participação 
nos lucros como mero aumento de paga dado aos operários à custa 
dos patrões, não estaremos sendo dignos do texto constitucional, 
porque o texto constitucional tem um sentido muito mais pro-
fundo e - não hesito em dizer - muito mais revolucionário. 

O que o texto constitucional postula é integrar o operário na 
emprêsa; o que o texto constitucional objetiva é amenizar - nas 
palavras de PIO XI-, é suavizar o atual contrato de trabalho, que 
reveste a forma de locação de serviço, com elementos recolhidos 
do contrato de sociedade; o que o texto constitucional quer é fazer 
patrões e operários sócios. E não estaríamos correspondendo à 
intenção do constituinte se, por não sei que razões, que motivos, 
para atender a não sei que reclamos, esvaziássemos êsse texto 
rico de sentido, transformássemos êsse texto, dando à participa-
ção conceito meramente assistencial. 

Sr. Presidente, V. Exa. me adverte de que o tempo da sessão 
está quase esgotado. Retiro-me da tribuna, pretendendo, na pró-
xima sessão, usar o tempo que me resta. Mas, antes de terminar, 
peço aos nobres Deputados que observem, na prática, o destino 
das discussões sôbre a participação dos lucros: como elas não con-
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seguem obter grande auditório. Mas é preciso que grande número 
se interesse por esta discussão, porque sem isto não legislaríamos 
adequadamente, sem isso não faremos obra digna da Constitui-
ção de setembro de 1946. (Muito bem; muito bem.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DANIEL FARACO  
EM 15-12-1951  

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. DANIEL FARACO (Para uma questão de ordem) * -

Sr. Presidente, eu estava inscrito para falar sôbre êste projeto. 
Ocupei a tribuna na sessão passada, mas não esgotei o meu tempo . 
Tenho ainda 15 minutos. 

Pediria a palavra a V. Exa. a fim de terminar as minhas 
considerações . 

Sr. Presidente, os objetivos que me trouxeram à tribuna no 
final da passada sessão extraordinária foram, a meu ver, atingidos. 

Eu me propus pedir a atenção da Câmara para os perigos que 
decorreriam de resolver, agora, pelo voto, pontos controversos do 
projeto de participação nos lucros. 

Ninguém, na Câmara dos Deputados, ao que me consta, é con-
tra a participação nos lucros. Trata-se de mandamento constitu-
cional, de nôvo instituto criado pela Constituição de 1946, e há no 
Congresso desejo intenso de dar vida a êsse instituto, de fazer com 
que funcione a participação instituída na Carta Magna da Repú-
blica. Há, também, entretanto, grande preocupação de legislar 
com acêrto nesta matéria tão complexa. Os cinco anos decorridos 
desde a promulgação da Constituição não foram perdidos; foram 
utilizados para a decantação indispensável das idéias que tumul-
tuaram, por assim dizer, em tôrno do assunto. Mesmo assim, não 
está ainda a Câmara preparada para votar, em meia hora, matéria 
desta relevância e, sobretudo, para decidir a respeito dos pontos 
controvertidos dos projetos apresentados. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Para dar exemplo de um ponto em que a controvérsia se justi-
fica plenamente, basta mencionar a questão da percentagem do 
lucro que deve ser distribuída aos operários, aos trabalhadores de 
cada emprêsa. O Projeto 1 039, de autoria da Comissão de Legis-
lação Social da última legislatura, foi elaborado procurando con-
substanciar as idéias contidas nos quatro projetos que naquela 
ocasião foram oferecidos. O projeto estabelece percentagem fixa 
para a participação - 30%. O substitutivo que entendeu de a êste 
projeto oferecer a Comissão de Legislação Social desta legislatura 
também estabelece a percentagem de 30%. Já a Comissão de Eco-
nomia, ao pronunciar-se sôbre o projeto, entendeu, e com razão, a 
meu ver, que não se pode adotar percentagem fixa em matéria de 
participação nos lucros. 

Na verdade, Sr. Presidente, basta considerar o que seria a 
aplicação da percentagem fixa em duas emprêsas, duas organiza-
ções, suponhamos, uma comercial e outra industrial. Ambas, a 
firma A e a firma B, têm o mesmo capital - um milhão de cruzei-
ros. Entretanto, a primei:ra firma, que é uma emprêsa comercial, 
dedicada, por exemplo, à exportação, tem apenas 10 empregados. 
Já a segunda, que é uma emprêsa industrial, emprega 100 operá-
rios. Temos, portanto, qµe as duas firmas, possuindo o mesmo 
capital - um niilhão de c:ruzeiros - empregam trabalho em quan-
tidade muito diversa. Na primeira firma, há 10 vêzes menos 
empregados que na segunda. 

Figuremos, agora, qt~e ambas as firmas apurem, no fim do 
ano, o mesmo lucro de 300 mil cruzeiros. Se aplicarmos uma per-
centagem fixa, iremos ciistribuir, em ambas as organizações, 
90 mil cruzeiros . 

Ora, Sr. Presidente, será razoável, será lógico, dar aos 10 ope-
rários da primeira emprêsa 90 mil cruzeiros de participação e aos 
100 operários da segunda emprêsa igual quantia? 

Note-se que ambas a~ firmas têm o mesmo capital. Do ponto 
de vista de capital, elas sã.o iguais. Mas em uma há dez vêzes roais 
trabalho do que na outra. 

Então, como podemos justificar a distribuição de igual percen-
tagem de lucro na primeira e na segunda emprêsas? 

Por isso, Sr. Presidente, entendeu a Comissão de Economia, 
aceitando o meu parecer, estipular uma percentagem variável, isto 
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é, uma percentagem que guardasse proporção com o vulto do con-
curso que o capital e o trabalho dão à emprêsa, e apresentou a 
emenda assim redigida: 

"Dos lucros líquidos apurados na forma dêste artigo, a 
emprêsa destinará a distribuição entre seus empregados 
parcela não inferior a uma fração cujo numerador será o 
total dos salários pagos durante o ano a êle referentes e 
cujo denominador será o capital definido no art. 5.º" 

Assim, a participação do operariado nos lucros da emprêsa 
guardará proporção com o concurso que o trabalho e o capital pres-
tam à organização . Como o trabalho é medido pelo salário e como 
o capital é medido pelas verbas de contabilidade que lhe correspon-
dem, lógico é adotar-se a relação proposta, na falta de outra me-
lhor, para fixar a participação efetiva do trabalhador. Mas, 
Sr. Presidente, para evitar que a aplicação desta fórmula conduza 
a resultados inesperados, a Comissão entendeu de estabelecer um 
teto e um soalho para a aplicação da fórmula. 

Propôs, por isso, o seguinte teto: 

"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 de lucro 
destinada a distribuição. " 

Agora o soalho : 

"Sempre que inferior a 1/6 do total dos salários 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 . " 

Mas, Sr. Presidente, não pretendo discutir esta matéria agora, 
porque vou passar a referir-me ao acôrdo a que se chegou entre as 
Comissões e os líderes da Casa . 

E se a simples menção do texto das emendas que apresentei 
- pelo que noto nos Srs. Deputados - suscita controvérsia, temos 
aí a prova que não podemos decidi-la nesta oportunidade, e que 
devemos adiar para mais tarde fazê-lo, para depois de uma discussão 
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plena do assunto, com tôdas as suas facêtas esclarecidas, poder a 
Câmara pronunciar-se com inteiro conhecimento de causa. 

É por isso que, deixando de lado ainda a segunda série de 
emendas que apresentei, referentes aos planos de distribuição, pla-
nos que, entende a Comissão de Economia, não podem ser rígidos, 
mas devem ser flexíveis, admitindo mudanças e adaptações de uma 
outra emprêsa; sem referir-me a isto, vou passar a expor, em pou-
cas palavras, o entendimento a que se chegou. Depois, se sobrar 
tempo, terei todo o prazer em ouvir os apartes com os quais querem 
honrar-me os nobres colegas. 

Em face de como está colocada a questão, mas atendendo 
também a que existe em todo o País o vivo anseio de ver êste projeto 
da participação dos empregados nos lucros das emprêsas convertido 
em lei, as Comissões de Economia e de Legislação Social - e aqui 
falo em nome da Comissão de Economia - chegaram a um acôrdo 
homologado pelos ilustres líderes das diversas correntes da Casa. 
O referido acôrdo consiste no seguinte. 

A Câmara tem, par~L deliberar, um projeto, o n.º 1 039-B, de 
1948, de autoria da antiga Comissão de Legislação Social. i:sse 
projeto, como já disse, consubstancia idéias que àquela Comissão 
foram ter, quer sob a forma de projetos apresentados na legislatura 
passada, quer sob a form~ de sugestões oriundas de fora da Câmara, 
sem esquecer a colaboração notável do nobre relator daquele órgão 
técnico, Sr. Deputado Paulo Sarasate. 

A êste projeto, cuja cJ/iscussão foi reaberta, a Comissão de Legis-
lação Social - após estudo minucioso - entendeu de oferecer um 
substitutivo. Mas a própria Comissão de Legislação Social, da pre-
sente legislatura - justiça se lhe faça - ao apresentar êsse substi-
tutivo acentuou que, em face da complexidade da matéria, aguar-
dava os suplementos que os Srs. Deputados entendessem conve-
niente oferecer, para que o projeto correspondesse de fato às 
intenções dos Constituintes e às aspirações do País. 

Indo à Comissão de Economia, êste ór6ã.o técnico ofereceu seu 
parecer, sugerindo, não um substitutivo, mas uma série de emendas 
ao projeto da antiga Comissão de Legislação Social, quer dizer, ao 
projeto em discussão. Temos, portanto, um substitutivo da Comis-
são de Legislação Social e emendas da Comissão de Economia. 

De modo geral, a es·~rutura do projeto da antiga Comissão de 
Legislação Social é respeitada, quer no substitutivo da nova Comis-
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são de Legislação Social, quer, sobretudo, nas emendas e no parecer 
da Comissão de Economia. Logo, o projeto constitui bem uma mol-
dura e, como moldura, reúne o assentimento geral. 

As dúvidas se instalam dentro do projeto, é verdade, mas de 
referência a pontos capitais - a fixação de percentagens e aplica-
ção de planos rígidos ou flexíveis. 

Sr. Presidente, desde que haja um acôrdo entre as Comissões 
e entendimento entre os partidos, será possível chegarmos - e 
somente assim - em segunda discussão, a modificar substancial-
mente o Projeto 1 039-B, sem, entretanto, lhe alterar a moldura, 
na qual poderemos colocar outra tela. Mas em segunda discussão 
será difícil fazê-lo se não houver entendimento entre as Comissões 
e os Partidos . 

Pois bem: êste entendimento, Sr. Presidente, pelo menos na 
intenção, foi atingido. A Comissão de Economia - estou autori-
zado a declarar por aquêle órgão técnico - dispõe-se a estudar as 
emendas de segunda discussão, em conjunto com a Comissão de 
Legislação Social com a douta Comissão de Finanças. 

Da parte dos líderes, há pouco ouvimos também a expressão 
do mesmo desejo, do mesmo intuito, de, por meio de entendimento 
que será fecundo, chegarmos a uma conclusão feliz a respeito, na 
próxima legislatura. 

Assim a lei de participação nos lucros pode transformar-se na 
grande lei social de 1952. 

Pois bem: para atingirmos êsse objetivo, foi proposto e aceito 
aprovasse a Câmara, em primeira discussão, o Projeto 1 039-B, quer 
dizer, o projeto de autoria da antiga Comissão de Legislação Social. 

Tanto a Comissão de Legislação Social, conforme, daqui a 
pouco, em nome dela, declarará o nobre relator, como a de Eco-
nomia, por meu intermédio, retiram a esta altura - esta, as emen-
das que ofereceu ao projeto da antiga Comissão de Legislação 
Social; e aquela, o substitutivo que apresentou. E o fazem para 
permitir que a aprovação do projeto não venha prejudicar as idéias 
contidas tanto no substitutivo da Comissão de Legislação Social 
como nas emendas da Comissão de Economia. 

Desta forma, o projeto dará um passo avante na sua tramitação. 
Teremos ganho todo o tempo que requereria a primeira discussão. 
Mas, em segunda discussão, a matéria será completamente reexa-
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minada, para chegarmos a solução que seja realmente racional e 
eficaz, para têrmos em nosso direito uma lei de participação nos 
lucros que de fato corresponda ao pensamento e à intenção 
generosa do constituinte. 

Para isto é que peço agora, em nome da Comissão de Economia, 
o apoio do plenário. Estou certo de que, assim procedendo, teremos 
dado um grande passo no sentido de transformarmos a participação 
nos lucros, do mandamento constitucional que é hoje, numa lei 
efetiva, capaz de, congraçando na emprêsa patrões e empregados, 
possibilitar - quem sabe? - a solução do problema social, pro-
blema que só existe porque operários e patrões, que deviam estar 
associados, encontram-se hoje quase que irremediàvelmente sepa-
rados, como exércitos que se defrontassem. 

Para o projeto, com o adiamento, para segunda discussão, da 
deliberação sôbre o .substitutivo da atual Comissão de Legislação 
Social e das emendas da Comissão de Economia, peço a aprovação 
da Casa. (Muito bem, m'l{ito bem. Palmas.) 

DISCURSO PRONUNÇIADO PELO SR. DANIEL FARACO 
EM 8-9-1955 

O SR. DANIEL FARACO (Lê o seguinte discurso) - Sr. Pre-
sidente. O dispositivo constitucional da participação nos lucros tem 
sido objeto, desde 1946, de inúmeros pronunciamentos, de muitas 
discussões e, também, justiça seja feita, de bastante estudo. 

Friso a hierarquia tje volume, se assim posso falar, que se 
registra entre os pronunciamentos, as discussões e os estudos. Na 
verdade, o volume dos "pronunciamentos" é imenso. A favor e 
contra, todo mundo opina sôbre a participação. Menor é, entre-
tanto, o número dos que se dão ao trabalho de discutir a matéria. 
Mesmo no Congresso e nesta própria Câmara - que aprovou em 
1952 projeto regulador do dispositivo constitucional e ora em curso 
no Senado - não têm sido muito freqüentes os discursos sôbre o 
tema. Ainda menor, infelizmente, é o número dos que têm estu-
dado de fato êste que é menos um problema constitucional difícil 
e, por tantos, malsinado do que um imper:ativo da própria 
natureza do homem e da economia moderna. 
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Posso e devo prestar aqui um depoimento, cuja fidelidade 
fácil será aos nobres representantes conferir se quiserem dar-se ao 
trabalho de uma rápida enquête entre as pessoas de suas relações. 
Lidando com êste assunto desde a Constituição de 46, tenho ouvido 
grande número de opiniões, algumas favoráveis, outras contrárias 
à idéia participacionista. Em 1952, depois de uma longa elaboração 
em que nos empenhamos um grupo de parlamentares convictos da 
exeqüibilidade do mandamento constitucional, o projeto regulando 
a participação nos lucros foi finalmente votado pela Câmara. Pois 
bem, desde então, a todos quantos me têm manifestado opinião 
contrária à participação, invariàvelmente pergunto se estudaram 
ou pelo menos conhecem êsse projeto que, afinal, é um texto apro-
vado por uma das Casas do Congresso. Até agora, não encontrei 
um, mas um só, de quem recebesse resposta afirmativa. 

Não há dúvida que hoje, decorridos quase dez anos da inscri-
ção do preceito participacionista na Constituição da República, 
apreciável é o volume dos estudos sôbre a matéria. 1i.:les se têm 
confinado, porém, a alguns órgãos e elementos especializados, sem 
conquistar, não digo já o grande público, mas pelo menos setores 
mais amplos da nossa intelectualidade. Acredito, Sr. Presidente, 
que isso se deva a um fato no qual reside, a meu parecer, o maior 
defeito dêsses estudos, defeito que se impõe remover para um 
julgamento honesto e sincero da idéia participacionista. É que, 
preocupados com os pormenores e com aspectos particulares das 
várias formas possíveis de participação, muitos dos que examinam 
a matéria esquecem ou relegam a segundo plano o ponto essencial, 
ou seja, o verdadeiro conceito da participação e seus fundamentos 
lógicos e históricos . 

Basta lembrar que, dos quatro candidatos à Presidência da 
República, embora todos se tenham manifestado favoráveis ao 
cumprimento do dispositivo constitucional, apenas um - o 
Sr. Juarez Távora - até agora revelou ter sôbre êsse conceito uma 
idéia mais precisa. E talvez por isso mesmo sôbre êle se concentre 
hoje a ira dos antiparticipacionistas, dos que aberta e lealmente 
tais se proclamam e dos que, declarando aceitar em tese o manda-
mento constitucional ou com êle dizendo-se conformados, na prá-
tica renegam essa atitude com uma série infinita de "mas" e 
"poréns" e "todavias" ... 
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A participação nos lucros se apresenta, talvez para a maioria 
dos que se têm pronunciado a respeito, como um "benefício" que se 
pretende conceder aos empregados, à custa dos empregadores. Creio 
que esta forma crua de apresentar a questão é a que melhor corres-
ponde ao pensamento dessa maioria, embora muitas vêzes oculto 
pelos eufemismos e pelas frases rebuscadas . 

Há, por isso, uma forma primária e, sem dúvida, contraprodu-
cente de defender a participação, ou seja, incluí-la entre as reivin-
dicações do tipo more, more and more que, no seu tempo, tanto 
prestígio deu a líderes operários como JOHN LEWIS e, ainda hoje, 
dá votos e popularidade a personagens de menor fama inter-
nacional. 

Que a participação não se presta a êsse gênero de exploração 
prova-o o pouco êxito que tais defesas registram . Prova-o ainda o 
fato de essa forma de apresentar o problema estar sendo utilizada 
para o combate à idéia participacionista. 

Vale registrar aqui \lm curioso episódio, ocorrido há poucas 
semanas, em tôrno do qual se fêz uma também bastante curiosa 
publicidade. Noticiou, com efeito, a imprensa de Pôrto Alegre, em 
princípios de julho passacJ.o, o seguinte: 

"Chegou ontem a esta Capital o Sr. Deocleciano 
Holanda Cavalcanti, presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores filiados àquele órgão, não só nesta 
Capital, como no interior do Estado. 

Ontem, presidiu S. Sa. a duas reuniões, com os diri-
gentes sindicais pôrto-alegrenses, ocasião em que foi deba-
tido o aspecto co;nstitucional da participação dos trabalha-
dores nos lucros da emprêsa. Solicitando o pronuncia-
mento dos traqalhadores gaúchos sôbre êste assunto, 
manifestaram-se êles unânimemente contrários, pois con-
sideram-na impraticável, principalmente pela exigüidade 
de meios de que dispõem para exame da questão. 

A primeira reunião, neste sentido, foi realizada n& 
sede da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Construção CiviJ e do Mobiliário, à rua Voluntários da 
Pátria, 114, e contou com a presença da quase totalidade 
dos dirigentes sindicais. À noite, com início às 21 horas 
(sic), o assunto foi novamente pôsto em votação, com a 
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pergunta sôbre se interessava aos trabalhadores a partici-
pação nos lucros das emprêsas. Falaram vários oradores, 
manifestando-se contrários à medida, como já dissemos. 

Ficou, por fim, aprovado por unanimidade que o tra-
balhador gaúcho considerasse questão aberta a sua parti-
cipação nos lucros das emprêsas e que ao Congresso cabia 
regular o assunto, pois só êle tem capacidade para tal." 

O Sr. Aarão Steinbruch - Quero declarar que o pronun-
ciamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indús-
tria foi devido ao fato de o Senado Federal e a Câmara dos Depu-
tados não terem aceito as sugestJões então oferecidas por êsse órgão 
sindical. Ela se desinteressou do assunto, em virtude da fórmula 
adotada pela Câmara e remetida ao Senado Federal. 

O SR. DANIEL FARACO - O noticiário não fala numa deli-
beração da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, 
mas numa reunião que teria havido em Põrto Alegre e em que os 
representantes dos sindicatos se teriam pronunciado contrários à 
participação, não contrários a determinado projeto. 

O Sr. Aarão Steinbruch - Pela maneira como a participação 
foi equacionada pela Câmara. 

O SR. DANIEL FARACO - Não é o que consta do noticiário. 
O Sr. Aarão Steinbruch - É o pensamento da Confederação. 
o SR. DANIEL FARACO - :t!:sse noticiário foi apresentado -

creio que os Srs. Deputados receberam, como eu, recortes distri-
buídos por organismos patronais - como uma prova de que o 
trabalhador brasileiro é contra a participação nos lucros, quando 
na verdade revela apenas uma tentativa mal sucedida de doutrina-
ção antiparticipacionista nos meios operários. Com efeito, atente a 
Câmara para as torturas a que a lógica é submetida, no seguinte 
e principal trecho do noticiário que é, evidentemente, um comu-
nicado oficial dos promotores da curiosa reunião: 

"Solicitado o pronunciamento dos trabalhadores gaú-
chos sõbre êste assunto, manifestaram-se êles unânime-
mente contrários à participação, pois consideram-na 
impraticável, principalmente pela exigüidade de meios de 
que dispõem para exame da questão." 
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Eis aí uma obra-prima de sofisma e confusão. Por isso que não 
dispõem de meios para examinar a idéia da participação, os presen-
tes à estranha reunião consideram a idéia impraticável e se mani-
festam contrários a ela. E tão contrários se mostram que, numa 
segunda reunião, aprovam por unanimidade considerar a questão 
aberta e declarar que ao Congresso cabia regular o assunto, pois só 
êle tinha capacidade para tanto. 

Parece claro, Sr. Presidente, que a tentativa frustra de levar 
os trabalhadores a um pronunciamento contrário à participação, 
procurou basear-se na apresentação do problema sob a forma de 
um "benefício" incerto e aleatório, muito menos interessante, por 
exemplo, do que um aumento puro e simples de salário. De igual 
forma, o ideal abolicionista poderia ter sido apresentado aos cati-
vos, em 1888, como algo de problemático, ao qual muito de prefe-
rir seria uma melhora na alimentação, concedida generosamente 
pelos senhores progressistas . 

Na verdade, êsse conceito primário, falho e injustificado da 
1 

idéia participacionista está na base do combate que lhe dão certos 
setores patronais. Para 1~sses setores, a participação é "mais uma 
reivindicação demagógic~t", com a agravante de ameaçar com con-
seqüências desconhecidas;, pois, enquanto o ônus do que denominam 
"reivindicações demagógicas" comuns, como, por exemplo, o 
aumento de salários, poqe ser transferido para o público consumi-
dor, pelo aumento dos preços de venda, não sabem ainda se o ônus 
da participação admite ou não essa transferência. 

Mas, Srs. Deputados, é tempo de sairmos dêsse ambiente sufo-
cante e pouco oxigenado das conceituações estreitas e limitadas 
pela resistência que os interêsses criados oferecem a tôda inovação. 
É tempo de, pelo menos,, os homens inteligentes dêste pais exami-
narem a participação no quadro que lhe é próprio, como superação 
dos defeitos e dos malefícios do contrato de trabalho, com base 
exclusivamente salarial. 

O Sr. Oswaldo Lima Filho - Reconheço a justeza da observa-
ção de V. Exa. , quando situa a analogia entre uma possível recusa 
da abolição pelos escravips e uma tendenciosa recusa dos trabalha-
dores à participação. '·~uero lembrar aqui, porém, que não será 
muito estranhável a incompreensão em tôrno do projeto, quando 
até mesmo ao atual Congresso se impede o conhecimento exato dos 
têrmos do assunto. Digp a V. Exa. que, desde o dia da posse, luto 
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nesta Casa para conseguir um avulso do projeto e dos pareceres a 
êle oferecidos nesta Câmara e, infelizmente, até hoje não os 
consegui. 

O SR. DANIEL FARACO - Infelizmente, esta é mais uma 
prova da pobreza de recursos em que lida o Congresso Nacional. 

Peço à Câmara, imploro ao Senado, suplico aos homens que 
pensam neste país, deterem-se por alguns instantes na meditação 
da injustiça, dos vícios de estrutura, dos perigosos desvios que a 
idéia participacionista pretende corrigir. Invoco, como credencial 
para fazer êste apêlo, dez anos de esfôrço pertinaz e sem espalha-
fato, esfôrço de que são testemunha os anais do Congresso e muitos 
dos Deputados que me ouvem, para colocar a idéia participacionista 
em seu campo legítimo - que não é de modo algum o da demagogia 
- e dar forma prática e exeqüível a essa idéia, cuja importân-
cia para a paz e a harmonia sociais só a incompreensão pode 
desconhecer. 

O contrato de trabalho é, em nossos dias, não por uma evolu-
ção natural e lógica, mas em conseqüência das distorções que a 
revolução industrial introduziu nas relações de trabalho, um con-
trato que reveste quase exclusivamente a forma de "locação de 
serviços". Não há dúvida que se trata de forma muito especial e 
muito legislada, sujeita a elevado número de prescrições legais que 
atingem quase todos os aspectos do contrato, mas nada disso retira 
dêste o caráter fundamental de "locação de serviços". 

Nesse contrato, o empregado aluga ao empregador a sua fôrça 
de trabalho, para ser utilizada em empreendimento que o empre-
gador dirige e cujos resultados ao empregador vão ter, aluga-a por 
um preço determinado que é o salário. 

Esta feição do contrato de trabalho traz vantagens e desvan-
tagens a cada uma das partes contratantes. 

A vantagem para o empregado consiste em não correr êle, dire-
tamente, os riscos do empreendimento. Seja positivo ou negativo o 
resultado final, o salário lhe é devido na base ajustada. Só excep-
cionalmente, em caso de falência da emprêsa, ou muito indireta-
mente, pela estagnação ou regresso de suas atividades e conseqüen-
te incapacidade de melhorar as condições de trabalho dos seus 
empregados, são êstes atingidos pelo mau êxito do empreendimento. 

A esta vantagem dos empregados se contrapõe, entretanto, 
uma série de desvantagens que, nem por serem pouco sensíveis de 
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imediato, são menos reais e perturbadoras. Sem responsabilidade 
no empreendimento e nos prejuízos que dêste possam fluir, o traba-
lhador não participa, por igual, dos seus resultados positivos, nem 
tampouco partilha o poder econômico que a direção e a propriedade 
da emprêsa conferem. Em outras palavras, a salvo das situações 
deficitárias que, no conjunto das emprêsas, constituem exceção 
mínima, vê-se o trabalhador excluído dos benefícios que as posi-
ções de superavit, muito mais freqüentes e normais, oferecem aos 
empregadores. 

Atente a Câmara para o que de ilógico e antinatural se con-
têm neste quadro. Tecnicamente, no que diz respeito à técnica da 
produção, empregados e empregadores atuam de forma associada. 
As atividades de uns e de outros se conjugam, as contribuições que 
os dois grupos trazem ao empreendimento, embora diversas em 
natureza, neste se incorporam indissoluvelmente. Jurldicamente, 
porém, por culpa da forma inadequada que o contrato de trabalho 
reveste, dissociados ficam aquêles a quem tudo o mais associa no 
empreendimento. ' 

As conseqüências dfü1sa dissociação ilógica e artificial são fU· 
nestas. O laço de solidariedade que a técnica econômica impõe a 
empregados e empregadores é desfeito pela defeituosa forma jurídica 
do contrato de trabalho. O interêsse predominantemente coletivo e 
social do empreendimento cede passo aos interêsses particularistas 
em geral opostos dos que nêle atuam. 

Que interêsse pode ter o empregado no êxito de um empreendi-
mento em relação ao qual se sente estranho? E o próprio emprega-
dor, para quem o êxito da emprêsa representa maiores créditos pes-
soais, é envolvido pela lógica nefasta do sistema que o incita a 
maximalizar o nível dêsses créditos, mantendo os salários baixos, 
mesmo a risco de com isso retirar o estímulo dos trabalhadores e 
prejudicar o próprio empreendimento. 

Quebrada a solidarjedade em função do empreendimento, 
empregados e empregadores se defrontam quase como duelistas, 
para os quais a vantagen+ de um constitui a desvantagem do outro 
e vice-versa. E como, naturalmente, outra solidariedade se esta-
belece entre empregados ide um lado e patrões do outro, o duelo se 
transforma em verdadeira guerra, na melhor das hipóteses paz 
armada, em que dois exércitos se enfrentam, um forte pelo número, 
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outro pelo poder econômico, com o interêsse social dos empreendi-
mentos relegado a plano absolutamente secundário. 

:l!:ste, Sr. Presidente, é o quadro da luta de classes, fruto da 
forma defeituosa que o contrato de trabalho reveste e que não é 
possível superar enquanto essa forma não fôr substituída por outra 
mais consentânea com a natureza do homem e da economia. 

Foi trágica, para a Humanidade, a hora em que, ante o tre-
mendo impacto levado à estrutura econômica pela introdução da 
máquina, não se criaram condições para absorção dêsse choque 
pela estrutura jurídica, com a adaptação do contrato de trabalho 
às novas circunstâncias. Infelizmente, ao invés de propiciar tais 
condições, a sociedade, embriagada pelo liberalismo do tipo man-
chesteriano, abandonou as instituições econômicas à desordem e 
à anarquia. O contrato de trabalho, sob a forma de locação de 
serviços, funcionara sem maiores inconvenientes na economia pré-
mecânica, em que o artesanato e a pequena emprêsa eram a regra 
pràticamente sem exceção. 

Com o advento da máquina, porém, e a situação de privilégio 
que a posse dos meios de trabalho conferiu aos seus detentores, o 
contrato de trabalho sob a forma da locação de serviços ocasionou 
o aparecimento do proletariado, da massa oprimida e explorada, 
cujas reivindicações e revoltas iriam encher de sangue e desvarios 
a história contemporânea. Como teria sido diferente a história, se 
a forma de sociedade, em vez da locação de serviços, tivesse 
predominado sôbre o contrato de trabalho! 

Hoje, a consciência de que se faz necessário corrigir êsse tre-
mendo êrro histórico, de que é indispensável repor o contrato de 
trabalho em seu quadro natural que é o da sociedade entre quantos 
conjugam suas atividades nos empreendimentos econômicos, hoje 
essa consciência está viva e atuante por tôda parte, não sendo de 
admirar, entretanto, que encontre resistência e obstáculos na 
inércia da rotina e na inevitável oposição dos interêsses criados. 

Insano e imprudente seria, por certo, pretender substituir de 
chôfre a forma da locação de serviços pela forma societária. Insano 
e imprudente seria, por igual, invocar as dificuldades a vencer como 
argumento para cruzar os braços e aguardar fatalisticamente que 
os defeitos do contrato de trabalho levem seus malefícios às últimas 
conseqüências. Neste, como em tantos outros terrenos, a sabedoria 
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milenar da Igreja soube apontar o caminho justo, na famosa passa-
gem de Pro XI, na Quadragesimo Anno, in verbis: 

"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 se 
começou a fazer, de diversos modos, com não pequena 
vantagem dos operários e patrões. Dêste modo, operários 
e oficiais são considerados sócios no domínio ou na gerên-
cia ou compartilham os lucros." 

Fazer do operário sócio do patrão e do patrão sócio do operário, 
paulatina e progressivamente, do modo e com as cautelas que uma 
evolução ordenada exige e permite, eis em que consiste a idéia 
participacionista, infelizmente ainda tão desconhecida, no seu 
conceito próprio e em seus fundamentos lógicos, por tantos que a 
combatem com arrogância ou a aceitam com displicência. 

O Sr. Ponciano dos i'fontos - Permita-me V. Exa. acentuar 
que a idéia da participaçjão nos lucros das emprêsas deve ser por 
todos esposada mas sem o desvinculamento da questão econômica. 
Além disso, necessário se torna que essa participação se faça como 
prêmio à produção do operário. Adotada com estas cautelas não 
prejudicará a emprêsa, que ficará livre do risco de ser liquidada, e 
incentivará cada vez mais a produção. 

O SR. DANIEL F ARACO - O aparte de V. Exa. honrará meu 
discurso. 

É da modificação da própria estrutura do contrato de trabalho 
que se trata, Srs. Deputados, para incorporar definitivamente o 
proletário nos benefícios e nas responsabilidades da vida econômica 
moderna. Nada mais contrário a êsse conceito do que a contrafação 
indigna que apresenta a participação nos lucros como uma distri-
buição de migalhas com :finalidade demagógica. 

Essa incorporação do proletariado nos benefícios e nas respon-
sabilidades da moderna vida econômica, por certo não convém aos 
que exploram a luta de classes com finalidades políticas: dai a 
indiferença e a apatia que mal disfarça a hostilidade com a qual a 
encaram muitos que se arvoram em defensores e paladinos dos 
trabalhadores. Não convém, igualmente, aos patrões, infelizmente 
ainda bastante numerosos, que acreditam ser possível manter inde-
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finidamente um sistema tão mal alicerçado e que, a exemplo dos 
aristocratas franceses, mesmo com as mais sangrentas revoluções, 
nada aprendem e nada esquecem. 

Aqui um parêntese para assinalar mais um fato curioso, ou seja, 
o de que adversários da participação nos lucros, descobrindo com 
sensível atraso a sua íntima conexão com a estrutura societária da 
emprêsa, procuram aparecer como defensores dos operários, alegan-
do nada mais nada menos do que esta enormidade: se o empregado 
fôr considerado sócio do empregador, perderá por isso mesmo os 
direitos assegurados pela legislação trabalhista! Mas onde, em que 
texto legal, em que interpretação jurídica, em que principio de 
lógica encontra a mais ligeira sombra de apoio tão refinado absur-
do? Por acaso os empregados da Companhia Siderúrgica Nacional 
perdem os seus direitos trabalhistas por serem, como muitos são, 
seus acionistas? Ou a compra de uma ação do Banco do Brasil re-
tira a qualquer dos seus funcionários a estabilidade ou o direito a 
férias legais? A verdade, Sr. Presidente, é que dessa categoria, dêsse 
paupérrimo teor, dêsse incrível caráter sofístico são os argumentos 
contrários à integração dos trabalhadores na vida da emprêsa 
moderna. 

Mas essa incorporação é, também, o ideal que o cristianismo 
social desfralda e que, nem por avêsso ao espalhafato demagógico, 
deixa de penetrar profundamente em tôdas as camadas sociais. 

O mandamento constitucional, Sr. Presidente, não está para 
nada na Carta Magna. Enganam-se os que pensam que, passada a 
pugna eleitoral, o véu do esquecimento cairá sôbre êle. A etapa 
mais difícil foi vencida. O projeto aprovado pela Câmara aí está 
hoje a bradar e a gritar que a participação nos lucros é viável e é 
exeqüível . E não faltará ao Senado sabedoria e sensibilidade polí-
tica para exercer, com oportunidade e patriotismo, sua missão de 
aprimorá-lo e transformá-lo em lei. 

Sr. Presidente, o tempo de que dispunha hoje está esgotado. 
Peço vênia a V. Exa. para considerar-me inscrito no expediente de 
amanhã, a fim de concluir minhas considerações, já agora exami-
nando concretamente o parecer que o Conselho Nacional de Eco-
nomia encaminhou ao Senado Federal sôbre o projeto de partici-
pação nos lucros das emprêsas, aprovado pela Câmara. 

O SR. PRESIDENTE - V. Exa. será atendido, na forma 
regimental. 
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O SR. DANIEL FARACO - Muito agradecido a V. Exa. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DANIEL FARACO 
EM 9-9-1955 

O SR. DANIEL FARACO (Lê o seguinte discurso) - Sr. Pre-
sidente, a integração dos trabalhadores nos benefícios e responsabi-
lidades da vida econômica moderna, pela modificação da própria 
estrutura do contrato de trabalho, é, como tive ensejo de expor 
ontem nesta tribuna, a finalidade essencial da participação direta 
e obrigatória do trabalhador nos lucros da emprêsa, ordenada pela 
Constituição de 1946. 

Infelizmente, porém, como nessa oportunidade acentuei, gran-
de número dos que, em ri.osso país, se pronunciam sôbre êsse pre-
ceito, sôbre êle discutem e até mesmo estudam a maneira de dar-lhe 
execução, esquecem ou relegam a plano secundário essa finalidade 
essencial que dá sentido e conteúdo ao preceito e sem a qual êste 
não encontraria justificas;ão. 

Sei, pela experiência dos últimos anos, que lenta e difícil é a 
penetração dêste conceito da idéia participacionista - sem o qual 
esta fica exposta a perigosas contrafações - quão lenta e difícil 
é essa penetração em setores mais amplos da opinião pública, e isto 
porque, apesar de lógico e perfeitamente alicerçado, tal conceito 
requer para ser bem apreendido um pouco de reflexão, esfôrço de-
masiado, ai de nós, para p mundo de hoje tão habituado à superfi-
cialidade e tão avêsso a tudo quanto exige um mínimo de 
concentração de espírito. 

Mas, seja como fôr, a:. idéia participacionista está em marcha e 
nada poderá detê-la, nem a incompreensão ou a indiferença dos 
que bem ou mal a aceitam, nem a hostilidade surda ou declarada 
dos que de boa ou má-fé se lhe opõem. 

O argumento da inviabilidade prática do preceito constitucio-
nal já ruiu por terra. O .projeto aprovado pela Câmara em 1952 -
e retomo aqui o fio do discurso que ontem proferi - aí está a 
bradar e a gritar que a participação nos lucros é viável e é exeqüí· 
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vel. E não faltará ao Senado sabedoria e senso político para exer-
cer, com oportunidade e patriotismo, sua missão de aprimorá-lo e 
transformá-lo em lei. 

E é como mais um passo em direção à meta almejada que 
desejo saudar aqui a remessa à Câmara Alta, em fins de agôsto 
último, do parecer que ela solicitara ao egrégio Conselho Nacional 
de Economia, parecer de cujo teor os nobres colegas terão toma-
do conhecimento pela publicação feita no Diário do Congresso 
Nacional. 

Na verdade, o Conselho Nacional de Economia, cuja atitude 
em face da participação nos lucros vinha sendo objeto de críticas, 
por vêzes ásperas, demonstra com o seu parecer que não pretende 
sobrepor-se ao mandamento constitucional, ao mesmo tempo que 
revela seus esforços no sentido de colaborar com o Poder Legislativo 
na solução do árduo problema de transportar para a realidade o 
ideal participacionista, reduzindo ao mínimo as inevitáveis fricções 
dentro do atual quadro econômico-social. 

Tenho para com o Conselho Nacional de Economia - perdoe-
me a Câmara a referência pessoal - o compreensível sentimento, 
direi quase de afeto, que nos merecem as instituições em cuja cria-
ção colaboramos . Por isso mesmo - e reafirmando aqui que deve-
mos todos reconhecer a êsse alto órgão constitucional a mais com-
pleta liberdade em seus pronunciamentos, inclusive para sugerir 
revisões na própria Constituição, se assim entender conveniente à 
vida econômica do País - não posso ocultar a satisfação com que 
o vejo cumprir sua elevada missão, no presente caso, colocando 
seus conhecimentos a serviço do ideal participacionista, ao invés de 
aconselhar, como muitos talvez esperassem e desejassem, o recuo, 
a retirada, a abdicação, em face de dificuldades mais imaginárias 
que reais. 

Cresce de ponto essa satisfação pelo fato de haver o Conselho 
aceito a estrutura do projeto aprovado por esta Câmara, fruto de 
longos e pacientes esforços, nos quais tanto nos empenhamos, os 
participacionistas da passada legislatura. 

Não se veja em minhas palavras nenhuma insinuação no sen-
tido de que não procederia corretamente o Conselho se tivesse 
rejeitado essa estrutura. Quero ser, dentro e fora do Parlamento, 
defensor extremado da mais completa, da mais irrestrita, da mais 
absoluta liberdade para o Conselho de não se guiar, em seus pro-
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nunciamentos, senão pelo que, em seu alto juízo, é conveniente à 
economia nacional. Se Conselheiro fôsse, não admitiria qualquer 
limitação a essa liberdade que a Constituição assegura, que é 
essencial para o desempenho de tão alto cargo e que nenhum poder, 
nenhuma autoridade, pode restringir ou desconhecer. 

É-me lícito, porém, regozijar-me com o fato de haver a estru-
tura do projeto - do qual fui Relator e que teve em Paulo Sarasate, 
Bilac Pinto, Moura Resende, Hildebrando Bisaglia, Celso Peçanha 
e Oswaldo Trigueiro dedicados artífices - merecido a aprovação 
de um órgão da categoria e da responsabilidade do Conselho 
Nacional de Economia. 

Não caberia nos limites dêste discurso comentar com a exten-
são e a minúcia necessárias as vinte e uma sugestões oferecidas pelo 
Conselho em seu parecer, tôdas elas por certo dignas de atenta 
consideração, embora não me tenha convencido do acêrto de bom 
número das emendas propostas. Desejo, entretanto, focalizar aqui 
um ponto que se me afi~ura de importância fundamental no con-
junto dessas sugestões. E, com a mesma convicção com a qual 
defendo o direito de o Conselho se pronunciar com a mais completa 
liberdade, dentro da su;a competência, quero valer-me aqui do 
direito de sustentar, perante o Poder Legislativo, opinião contrária 
à do Conselho. 

Desnecessária seria Sf invocação dêste direito, se não estivésse-
mos ainda - Câmara e ç::onselho - numa fase de mútua adapta-
ção, de fixação de normi.:ts e precedentes, para que possamos não 
apenas coexistir como órgãos constitucionais que somos, mas impri-
mir às nossas relações o caráter mais consentâneo com os fins 
visados pelo legislador constituinte, ao criar o Conselho Nacional 
de Economia. 

O papel do Conselho é informar, é esclarecer, é lançar sôbre os 
problemas que aborda a luz da pesquisa e da análise econômicas. 
Pode o Legislativo, entretanto, sem nenhuma desconsideração para 
com o Conselho, sem que isso de forma alguma importe em desco-
nhecer ou anular o pap\81 que a êste atribuiu a Constituição de 
Setembro, orientar-se em suas deliberações de modo diverso do pre-
conizado por êsse órgão constitucional e até mesmo de modo 
contrário ao por êle sugerido. Mesmo nesse caso, porém, não terão 
sido inúteis as sugestões, as informações, os esclarecimentos. 
Verificar-se-á, apenas, a natural prevalência das razões mais gerais 
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e compreensivas de maior número de aspectos, que inspiram os 
órgãos políticos, sôbre pontos de vista necessàriamente mais par-
ticulares e limitados, que são próprios dos órgãos técnicos. 

Dito isto, Sr. Presidente, passo, com a devida vênia e já agora 
sem preocupações quanto à possibilidade de minhas palavras serem 
mal interpretadas, a apontar o que me parece um defeito capital 
no estudo do Conselho Nacional de Economia sôbre o projeto rela-
tivo à participação nos lucros . 

É que êsse estudo não está fundado num conceito seguro e 
lógico dos princípios constitucionais da participação. Incide êle, 
como tantos outros, naquele êrro que apontei de início, de cuidar 
apenas dos aspectos particulares, das várias formas possíveis de 
participação nos lucros, desconhecendo e ignorando seus funda-
mentos e pressupostos lógicos e históricos. É, por isso, um estudo 
sem alma, em que o conteúdo social se apouca, em que a perspectiva 
histórica desaparece, como se o problema se resumisse apenas a 
regular detalhes e pormenores. Perdoe a Câmara, releve-me o Con-
selho, a veemência das expressões, mas é que se trata aqui do 
próprio destino da participação. 

O estudo do Conselho Nacional de Economia, como tantos 
outros, volto a repeti-lo, não toma conhecimento da modificação 
profunda na estrutura do contrato de trabalho que a participação 
pressupõe. Verdade é - manda a justiça lembrá-lo - que uma 
das sugestões do Conselho prevê a distribuição de ações ou de par-
tes beneficiárias da emprêsa entre os seus empregados. Tal suges-
tão, porém, mera extensão de um dos dispositivos do projeto apro-
vado pela Câmara, não compensa, de modo algum, o golpe que, no 
próprio coração do instituto participacionista, desfere o Conselho 
ao propor, como medida simplificadora, a adoção de uma percen-
tagem fixa para a participação nos lucros. 

Durante muito tempo, Sr. Presidente, os debates sôbre a parti-
cipação, nas comissões especializadas e no plenário desta Câmara, 
giraram em tôrno do problema da percentagem de lucro que deveria 
ser atribuída aos trabalhadores. :li:sse debate foi superado, no 
momento em que se reconheceu a impossibilidade de uma solução 
racional para o problema, mediante a adoção de uma percentagem 
fixa de participação. 

Impressionou sobretudo o fato de a mesma percentagem que, 
em determinada categoria de emprêsa com grande capital e peque-
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no número de obreiros, representava cifras consideráveis, reduzir a 
participação a quantias irrisórias em emprêsas de outro tipo, com 
grande número de operários e capital relativamente pequeno. 

Mas os próprios fundamentos lógicos do instituto, à medida 
que foram sendo melhor compreendidos, indicaram claramente o 
rumo a seguir, ou seja, a adoção de uma percentagem variável, de 
acôrdo com o maior ou menor concurso prestado pelo capital e pelo 
trabalho, na realização das finalidades do empreendimento. Em 
conseqüência, propôs a Comissão Especial e aprovou a Câmara 
uma fórmula em que a percentagem de participação é fixada por 
uma fração que tem como numerador o salário anual efetivamente 
pago pela emprêsa, e como denominador êsse mesmo salário, acres-
cido do capital, neste incluídas as reservas. Em outras palavras, o 
lucro liquido - que já supõe remunerado especificamente o traba-
lho pelo salário, e após dedução da remuneração específica do capi-
tal que é o juro - seria partilhado entre empregadores e emprega-
dos, na proporção dos índices do capital e do trabalho invertidos no 
empreendimento. ' 

Como medida de prudência, porém, visando a evitar surprêsas 
sempre possíveis na aplicação de uma lei nova, o projeto aprovado 
pela Câmara estabeleceu determinados limites, sob a forma de 
percentagens fixas do lucro partilhável e do salário anual, para 
impedir, de um lado, a abiSorção do lucro da emprêsa e, do outro, a 
distribuição de quantias irrisórias a título de participação. 

Pois bem, o estudo do Conselho Nacional de Economia, depois 
de analisar a fórmula constante do projeto, chega à conclusão de 
que ela "obriga a maior ta,xa de participação as emprêsas de menor 
capital em relação à fôlha de salários" (pág. 10). Ora, é precisa-
mente êsse o fim ao qual visa o projeto aprovado pela Câmara; 
exatamente êsse foi o obji~tivo colimado, pois entendeu a Câmara, 
com carradas de razão, que, quanto maior fôsse o concurso do tra-
balho na emprêsa, maior porção deveria caber aos trabalhadores 
no lucro desta. 

O Sr. Raymundo Padilha - Acompanho sempre com interêsse 
a brilhante contribuição que V. Exa. traz ao esfôrço legislativo 
desta Casa. Por isso li, cpm a maior atenção, logo que cheguei à 
Câmara, o projeto de autqria de V. Exa. adotando o critério tríplice 
para o câlculo do coeficiente de participação nos lucros. Nenhum 
debate se pode mais travarr em tôrno de matéria, nenhum juízo de 
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valor se pode mais estabelecer, pois estamos em face de preceito 
constitucional que temos de cumprir. Poderia divergir de V. Exa. 
sôbre múltiplos aspectos; de V. Exa., aliás, como também do Conse-
lho Nacional de Economia, no que se refere à solução político-
econômica que se pretende adotar com finalidade social de melho-
rar a condição do trabalhador através da participação. Conheço a 
posição ideológica de V. Exa. diante dêsse problema. Não estaria 
longe de filiar-me a ela, não fôssem determinados imperativos de 
ordem puramente econômica. Todavia quero deixar registrado em 
meu aparte, tão-sómente, meu alto aprêço à brilhante contribuição 
de V. Exa., pedindo, contudo, sua atenção para o fato de que a 
advertência do Conselho de Economia tem, para nós, esta signifi-
cação: a de que tôda legislação de ordem econômico-social no 
Brasil vem atingir primacialmente as organizações de tipo médio. 
Há um impacto muito mais violento sôbre as organizações médias 
quando se estabelece critério de ordem geral em vez de critério 
específico ou relativo a cada categoria de produção. Assim, apenas 
como advertência tem mérito, a meu ver, o que V. Exa. acaba de 
anunciar como de autoria do Conselho Nacional de Economia. 

O SR. DANIEL FARACO - Sou muito grato ao ilustre Depu-
tado Raymundo Padilha pelo aparte com que honrou meu discurso 
e devo declarar que, precisamente para que a participação não se 
torne injusta para emprêsas de determinados tipos, a forma da 
percentagem variável se impõe. 

Mas o estudo do Conselho, sem mencionar, sequer para refu-
tá-los, os fundamentos da fórmula de percentagem variável, propõe 
seu abandono e sua substituição por uma percentagem fixa de 30 % 
dos lucros, limitada a 50 % da fôlha anual de salários. 

Em que se fundou o Conselho, porém, para uma decisão tão 
grave e de tão sérias conseqüências ao propor uma fórmula que 
desliga a participação de suas origens e de suas finalidades, que a 
esvazia de conteúdo lógico e racional? O único motivo alegado, no 
estudo, é o da simplificação. Como admitir, entretanto, uma sim-
plificação que destrói a solução, que a torna inoperante, que lhe 
retira precisamente sua adequação à natureza do problema? 

Se de simplificar se tratasse mais simples ainda seria renunciar 
à idéia participacionista. E não hesito em afirmar que preferível 
seria não regulamentar o texto constitucional a fazê-lo de forma 
tão inadequada, porque os defeitos da regulamentação serão impu-
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tados ao princípio participacionista, fechando por êrro de execução 
a clareira que a Carta de Setembro abriu para o aperfeiçoamento 
e a humanização do contrato de trabalho. 

Na verdade, porém, que simplifica a fórmula da percentagem 
fixa? Simplifica um cálculo que qualquer estudante de curso pri-
mário está em condições de fazer. Com as modificações propostas 
pelo Conselho Nacional de Economia, a lei continuará exigindo o 
cálculo do capital e reservas e da fôlha anual de salários, isto é, 
dos elementos constitutivos do numerador e do denominador de 
fração que tão complicada pareceu aos eminentes prolatores do 
parecer em exame. Que dificuldade pode então oferecer uma mera 
divisão? 

A simplificação sugerida - que, de fato, nada simplifica - na 
realidade é uma fuga, uma evasão em face do problema. O proble-
ma submetido ao Congresso, ao Conselho, aos homens que estudam 
neste país - é o de partilhar os lucros, entre empregadores e em-
pregados, de forma lógica e racional. Desprezar os fundamentos 

1 

lógicos e racionais da solução, com o objetivo de simplificá-lo, não 
é resolver o problema, é abandoná-lo. Os eminentes matemáticos 
que prestaram sua colaboração ao estudo do Conselho não aprova-
riam por certo o aluno que, para simplificar urna solução, modi-
ficasse os têrrnos do problema a resolver. 

O Sr. Odilon Braga - Não parece a V. Exa. que essa atitude 
do Conselho Nacional de Economia envolve seu incontido desejo 
de afastar a participação? Não seria êsse o meio que o Conselho 
teria concebido para fazer sentir que o preceito constitucional é 
inexeqüível? 

O SR. DANIEL F ARACO - Fôra essa minha impressão e não 
hesitaria em proclamá-la do alto desta tribuna. 

Estou, entretanto, convencido de que o Conselho quis acertar, 
apenas errou num ponto capital porque compartilhou desta des-
graçada falta de penetração do conceito de participação nos lucros 
no País. 

Volto a pedir perdão, à Câmara e ao Conselho, pelo que pode 
parecer veemência exces&iva em minhas palavras. Na verdade, tão 
grave reputo a resposta qo Conselho e em tão alta conta o valor e a 
influência de seus pronup.ciarnentos que considero necessário fazer 
quanto posso para provocar o debate sôbre êste ponto, para pedir 
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a atenção do Senado sôbre o dano irremediável que a percentagem 
fixa trará à idéia participacionista, para convocar enfim quantos 
se preocupam com a questão social a uma tomada de posição na 
matéria. 

O Sr. Odilon Braga - Meu aparte foi inspirado em discurso 
que tive oportunidade de ouvir, proferido pelo ilustre Deputado 
Bilac Pinto. S. Exa. sustentou dessa tribuna que o Conselho Nacio-
nal de Economia não se limitou a examinar o projeto sob seu 
aspecto econômico, mas foi além, considerando também seu aspecto 
constitucional, para, até mesmo, sugerir uma reforma do texto da 
Carta Magna. Daí a dúvida por mim levantada, para V. Exa., que 
está estudando de maneira tão profunda e luminosa o tema, poder 
esclarecer a Câmara ainda neste particular. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, devo ao ilustre 
representante de Minas Gerais, Sr. Deputado Odilon Braga ... 

O Sr. Odilon Braga - Do Distrito Federal, peço a V. Exa. 
licença para retificar . 

O SR. DANIEL FARACO - V. Exa. é tão mineiro que não 
conseguimos isolá-lo de Minas Gerais. 

Vou prestar o esclarecimento que devo ao ilustre representante 
do Distrito Federal. O Sr. Deputado Bilac Pinto criticou desta 
tribuna - e a meu ver com injustiça, injustiça que aqui tive ensejo 
de acentuar - o primeiro parecer do Conselho Nacional de Eco-
nomia, sôbre a matéria, parecer preparatório, preliminar, no qual 
o Conselho não chegou a emitir opinião formal; apenas acentuou 
certas dificuldades de execução, que deram ao nobre Deputado 
Bilac Pinto a impressão de que o Conselho se colocava contra o 
texto constitucional . 

Proclamamos aqui que, se o Conselho considerasse o texto 
constitucional inconveniente à economia do País, caber-lhe-ia suge-
rir a reforma da Lei Magna, porque o Conselho foi criado para 
esclarecer e informar os órgãos, os podêres políticos, a respeito do 
que é mais conveniente à economia nacional. Mas, na verdade, o 
Conselho não proferiu, então, opinião definitiva; apenas apontou 
certas dificuldades, que agora procura resolver no parecer definitivo 
enviado ao Senado Federal. 

O Sr. Raymundo Padilha - De resto, Sr. Deputado, quer-me 
parecer que o Conselho Nacional de Economia não praticaria 
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mal nenhum se examinasse também as repercussões de ordem 
econômica do preceito constitucional. 

O SR. DANIEL FARACO - Não há dúvida alguma. 
O Sr. Raymundo Padilha - Era um direito que lhe cabia 

exercer. 
O SR. DANIEL FARACO - V. Exa. encontrará no meu dis-

curso a afirmação formal da justeza de uma tal posição. 
O Sr. Raymundo Padilha - Exatamente. Ouvi-o com muita 

atenção. 
O SR. DANIEL FARACO- Mas, Sr. Presidente, devo terminar. 
Quase dez anos decorreram desde que o princípio participacio-

nista foi inscrito, em dia memorável, na Constituição da República. 
Sou dos que entendem que êsse longo tempo não transcorreu 

em vão. A Constituição consagrou um ideal que alguns receberam 
com alarme, outros com descrença, muitos com indiferença. Os 
anos decorridos, embora nem sempre bem aproveitados para o 

1 

estudo do problema, serviram entretanto para sedimentar idéias, 
aplainar dificuldades, conciliar opiniões. 

Do ponto de vista formal, estamos hoje a um passo da lei regu-
ladora do dispositivo constitucional. Basta que o Senado se pro-
nuncie sôbre o projeto aprovado pela Câmara e a nova lei poderá 
entrar desde logo em execução. 

Muito progresso se fêz, também, no terreno daquele consenso 
geral, mais decisivo para a feitura de leis dessa natureza do que 
as formalidades do processo. Os que ontem se alarmavam, hoje se 
mostram apenas céticos, a indiferença foi substituída pela expecta-
tiva e quase todos os que estudaram o problema admitem a 
viabilidade da participação. 

Não se perde tempo quando se debate, com inteligência, com 
desejo de acertar e sobretudo com olhos bem abertos para o futuro, 
a melhor maneira de tr81nsportar para a realidade o princípio que 
a Constituição consagrou. 

Acredito que estamos agora na etapa final. Uma etapa difícil, 
como tôdas as que a precederam, mas na qual já se vislumbram o 
término desta jornada e o início de uma nova fase na luta pela 
humanização da economia e das relações de trabalho. 

Com a entrega, pelo Conselho Nacional de Economia, do pare-
cer aqui ràpidamente comentado e sôbre o qual muito ainda teria 
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a dizer, desloca-se para o Senado a responsabilidade de dar o 
impulso definitivo para o início desta fase histórica. 

Peço a Deus que ilumine aquela Alta Casa do Congresso Nacio-
nal. Para o Senado da República se voltam hoje os olhares de espe-
rança de quantos sentem quão necessário é restabelecer a solidarie-
dade perdida entre os homens que a revolução industrial separou e 
opôs como bandos inimigos. (Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NEGREIROS FALCÃO  
EM 9-7-1947  

O SR. NEGREIROS FALCÃO (Pela ordem) *-Sr. Presidente, 
tenho sugestões para oferecer ao Projeto n.º 5, do Sr. Deputado 
Daniel Faraco, sôbre a participação dos empregados nos lucros das 
emprêsas, e solicito a V. Exa. sejam essas sugestões, que vão apen-
sas às palavras que profiro, remetidas à Comissão de Legislação 
Social, a fim de que, quando estudados os projetos apresentados, 
possam elas ser tomadas na devida consideração. (Muito bem.) 

SUGESTÕES A QUE SE REFERE O DEPUTADO  
NEGREIROS FALCÃO  

I - A decadência do regime clássico do salário é um fato que 
salta aos olhos. As gratificações constituem uma ponte entre o 
sistema retributivo que passa e o nôvo que se inicia: - o baseado 
na participação. Para determinação das gratificações o elemento 
lucro da emprêsa já era tido em conta, mas a fixação individual 
da gratificação dependia exclusivamente do arbítrio do patrão. 

Já na participação desaparece a preponderância da vontade do 
empregador porque, previamente, por lei ou por contrato, é fixado 
um índice percentual. A participação, sintoma de capitalização do 
trabalho e de planificação econômica, é uma figura híbrida, isto é: 
tanto é remuneração ao trabalho prestado como interêsse no lucro 
da emprêsa; daí sua natureza de remuneração associativa, caracte-

• Não foi revisto pelo orador. 
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rística de um sistema de segurança social que vem surgindo. A 
dubiedade conceitua! da participação, já que é salário própriamente 
dito e "dividendo", faz com que suscite vários problemas, cujas 
soluções defendidas, em tese, ainda não podem se firmar como 
última palavra porque lhes falta o apoio dos fatos e da experiência 
acumulados. 

Antes de examinarmos o projeto, adotemos o seguinte conceito 
para a participação nos lucros: 

"É condição salarial, suplementar e incerta, introdu-
zida, expressa ou tàcitamente, no contrato de trabalho, 
pela qual o trabalhador, em virtude de uma porcentagem 
previamente fixada, participa dos lucros líquidos da 
emprêsa. " 1 

Condição salarial porque se incorpora ao salário ordinário, 
embora não possua o requisito essencial do salário clássico: a irre-
dutibilidade real. Com 'efeito, sendo a participação baseada no 
lucro, é um dos seus C8rracterísticos intrínsecos a oscilação para 
menos sem que seja possível obrigar o empregador a manter um 
nível fixo de participação. Tal possibilidade, porém, é compensada 
pela da natural elevação da participação, já que está em função do 
lucro. A lei brasileira se filiou ao grupo que obriga a participação. 
Portanto introduz, sob o fundamento de ordem pública, a cláusula 
de participação nos contratos de trabalho. A experiência é tão 
louvável quanto profunda, mas, se vier a ter lugar eficientemente, 
teremos dado uma prova concreta de que é possível haver uma revo-
lução pacífica, dentro dps quadros legais de uma Democracia, no 
sistema das relações entre capital e trabalho. 

Na França, em Portugal, Inglaterra, Alemanha e Itália a par-
ticipação é facultativa, embora tal caráter seja fundado em razões 
doutrinárias completamente distintas. No México, no Chile e na 
Venezuela foi adotada a participação obrigatória mas a concreti-
zação da medida fracassou. Feitas essas rápidas considerações pre-
liminares passemos a examinar o projeto do Deputado Daniel 
Faraco, cujo mérito pri:µcipal consiste em estabelecer um critério 
original para afastar um dos maiores obstáculos que a participação 

(1) Conforme tese de um dos autores, apresentada ao Congresso Bra-
sileiro de Direito Social. 
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nos lucros enfrenta: o da determinação da cota individual de cada 
empregado ou operário. . 

II - De início achamos que a finalidade da lei deve ser decla-
rada sob a forma de ementa e não no corpo de um artigo. 

A Constituição determina que a participação será direta e 
obrigatória, deixando à lei e ao regulamento a tarefa de firmar as 
bases para que a inovação medre. 

A - O projeto fala em pessoas naturais ou jurídicas ao se 
referir a emprêsas (art. 2.0, letra a). Não vemos motivo para isto. 
Quando a firma é individual a pessoa jurídica coincide com a pes-
soa física. Melhor seria o dispositivo conter a locução emprêsas 
individuais ou coletivas. Não atinamos também com a necessidade 
de ser exigida expressamente escrita organizada, porque: 1.º -
tôda emprêsa tem que ter escrita organizada; 2.º - sendo a parti-
cipação geral e obrigatória, a falta de escrita não pode ser motivo 
para não ser concedida. O trabalhador tem o direito de exigir, no 
caso de inexistência de escrita, ou de fraude, uma perícia judicial. 
Se essa fôr obstada dolosa ou culposamente, o Juiz arbitrará a 
participação de acôrdo com sua convicção informada pelos ele-
mentos emersos no decorrer do processo. 

B - O art. 3.º é o nuclear do projeto. Façamos primeiro um 
reparo à sua redação. Em lugar de lucros apurados preferimos a 
expressão lucros líquidos. Para determinação de cada cota indivi-
dual de participação tomar-se-iam em consideração o capital pró-
priamente dito, o lucro, o tempo de serviço do trabalhador e o seu 
salário, sendo que êstes dois últimos elementos estão contidos na 
indenização hipotética de antigüidade. O projeto não leva em conta 
um elemento imprescindível na apuração da participação, qual 
seja a eficiência, que só o empregador poderá bem avaliar. Sim, 
porque, excluindo êsse elemento, ficaria de lado um aspecto essen-
cial das relações de trabalho. Ao nosso ver a lei terá de fixar, de 
início, uma percentagem dos lucros a serem distribuídos como 
participação. Para determinação da cota a que cada trabalhador 
teria direito seriam considerados: assiduidade, salário, antigüidade 
e eficiência. A percentagem poderia ser de. . . A assiduidade é 
tomada em conta pelo projeto, assim como o tempo de serviço e o 
salário, mas êsse indica uma maior qualificação, não poderá, por 
si só, refletir a eficiência no desempenho do cargo. Como a produ-
ção tem que ser mantida em nível o mais elevado possível, a parti-



- 210 -

cipação deve ser um estímulo para cada empregado. E só com o 
concurso da direção da emprêsa poder-se-á premiar a eficiência. 
Sua ação, porém, limitada às condições abaixo formuladas, não 
poderá tornar-se arbitrária. O cálculo para determinação da cota 
de participação seria feito de acôrdo com os quatro fatôres men-
cionados, observando-se o seguinte: Atribuir-se-ia um máximo de 
1 000 pontos para cada empregado, assim distribuídos: assiduida-
de, 300; salário, 200; antigüidade, 200; e eficiência, 300. Assidui-
dade - 1 ponto para cada dia de trabalho até o índice fixado, 
considerando o número máximo de dias úteis de serviço durante 
um ano. Salário - Seria dado o máximo de pontos ao empregado 
com maior salário, aos demais atribuir-se-iam pontos na proporção 
do salário mais elevado tomado por base. Antigüidade - Se-
guir-se-ia o mesmo critério, isto é, dando 200 pontos ao empregado 
mais antigo, e aos demais um número de pontos proporcional aos 
anos de serviço. Eficiência - Caberia exclusivamente à direção, ou 
em conjunto com um conselho nomeado pelos trabalhadores, a 
apreciação dêsse elemenfo, observado o índice. 

O Projeto (parágrafo único, art. 3.º) conceitua o capital, e 
fá-lo acertadamente, já que considera como tal os fundos de reser-
va e exclui as provisões, critério aliás seguido pelo fisco (ver 
art. 7.º). Convém lembrar que as emprêsas podem fazer diminuir a 
participação, seja aumentando as percentagens dos fundos de re-
serva, seja aumentando p capital social própriamente dito. Não se 
deve esquecer também que, salvo disposição em contrário, partici-
pação é salário, e, em o sendo, a indenização, a partir do segundo 
ano de vigência da lei, :passaria a avolumar-se mais consideràvel-
mente. O fato agravaria a situação das pequenas emprêsas, porque 
lucros menores não impediriam maior participação a conceder, já 
que a capitalização se faria em sentido inverso ao aumento com-
pulsório do montante das participações. 

O outro aspecto quie não deve ser descurado pela lei é o das 
gratificações de balanço já concedidas . É sabido que firmas, por 
disposição estatutária, sieparam uma percentagem dos lucros para 
distribuiçãd, a critério da direção, aos empregados. Ora, essa 
norma é participação nos lucros em relação à emprêsa e gratifica-
ção em relação aos empregados. Assim sendo, a nova lei só inovará 
nesses casos quanto à obrigação das emprêsas em dar participação 
a todos os trabalhadores, mediante um critério legal. Claro que, se 
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a percentagem ordenada de participação nos lucros fôr inferior à 
existente, o empregador terá de completá-la até o limite compulsó-
rio, caso contrário, o excesso será mantido como gratificação de 
balanço. 

e - Pelo projeto, a participação é igual ao lucro líquido mul-
tiplicado pelo valor da indenização individual, e dividido pelo 
capital total (capital investido mais capital atribuído ao trabalho). , 
Ou seja a fórmula: 

LL X II 
P=------

e= (c X ct) 

Como já dissemos, o projeto adotou um critério matemático, 
mecânico, porque não levou em conta o elemento indispensável: 
eficiência. Desprezou um fator ponderável, decorrente da necessá-
ria apreciação do trabalho mais perfeitamente executado. Não 
basta considerar-se o salário. ~ste pressupõe serviço mais qualifi-
cado, mas não trabalho melhor desempenhado. Insistimos, pois, na 
avaliação objetiva da eficiência, por quem melhor a pode aquilatar. 

O§ 1.º do art. 4.º deve ter sua intenção reforçada. Procura-se, 
para efeito da lei, equiparar o trabalhador estável ao que não o é, 
portanto, achamos justo o acréscimo ao texto da locução qualquer 
que seja o tempo de serviço. 

A cota suplementar (§ 2.0 do art. 4.º) não se justifica. Proprie-
tário da emprêsa é sócio ou é acionista. Se é sócio tem retirada, se 
é acionista tem honorários e gratificações ou comissões. No pri-
meiro caso quando participa da gerência, no segundo quando 
integra a direção. Em ambos os casos recebe remuneração do seu 
capital e do seu trabalho de gestão. O projeto contudo não exclui 
a concessão de tais proventos pro labore e, por conseqüência, não 
justifica a adoção da cota suplementar. Seu ilustre autor afirma 
que visou proteger o artesão. Discordamos. É uma minúcia desne-
cessária e que não surtiria resultado. O artesanato é um sistema 
de produção, prestes a desaparecer, e o artesão não pode ser tido 
como emprêsa no conceito do projeto, e, além disso, o capital que 
investe no negócio ou fabrico é pequeno e móvel, e os lucros aufe-
ridos são impossíveis de determinação, já que faz quase sempre o 
movimento financeiro com dinheiro tomado por conta de obras a 
entregar. 
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D - O art. 5.º do projeto contém uma disposição que merece 
um exame especial. Inspirou-a a intenção de ser garantida ao tra-
balhador uma "participação" mínima, quando o total das cotas de 
lucros atribuído aos assalariados fôr inferior a 20 % do lucro da 
emprêsa. Pelo projeto a participação tanto pode ser maior ou 
menor que 20 % , com o que divergimos. A lei deve fixar a percen-
tagem, como já sugerimos. Além disso, estabelecer um duodécimo 
como "participação" mínima não se justifica. Não se trataria de 
participação e sim de gratificação mínima, imposta obrigatoria-
mente, porque sua importância independeria do lucro. 

Quanto à maneira de determinar o elemento assiduidade, é de 
louvar o critério adotado (art. 5.0 , parágrafo único). Mantido êsse 
último dispositivo, proporíamos, em substituição ao artigo conde-
nado, o seguinte: - A participação do empregado não poderá ser 
inferior a dois meses de seu salário, sempre que a emprêsa distri-
buir com os acionistas ou sócios 6% sôbre o capital realizado. Caso 
contrário nenhuma participação será paga. A medida se impõe, 

1atendendo as condições econômicas e financeiras do nosso país, 
entre outros motivos que; não vem a propósito mencionar. 

E - Vejamos agor;a a parte mais vulnerável do projeto 
{art. 6.º, excluído o seu parágrafo) . A importância fixada para o 
trabalhador retirar anu~.lmente é irrisória. Claro que não se deve 
perder de vista que a participação pelos empregados nos lucros da 
emprêsa terá reflexos intensos na economia nacional. No momento 
em que se luta contra a inflação não seria louvável pôr-se em 
circulação maior quantidade de dinheiro, que seria aplicado na 
compra de artigos que nào de primeira necessidade. Sim, porque a 
elevação de salários, para atender a essas necessidades, é de com-
petência da legislação trabalhista (salários mínimos ou profissio-
nais) e da Justiça do Trabalho mediante sentenças normativas, 
impondo reajustes periódicos. ~sses argumentos contudo não 
anulam o de que a participação deverá elevar o nível médio do 
poder aquisitivo dos assalariados em benefício da indústria e do 
comércio em geral. A receita, por assim dizer, do Fundo para Parti-
cipação nos Lucros tem que ser razoável mas não excessiva. Razoá-
vel para permitir ao trabalhador a compra de ações da emprêsa, o 
que representa a via natural para seu acesso à co-gestão; para 
possibilitar a aquisição q'a casa própria, necessidade convertida em 
slogan em todo o mundo; para permitir a celebração de contratos 
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de seguro de vida; para lhe dar meios para subscrever inicialmente 
capital da emprêsa, ou exercer a preferência para subscrever e inte-
gralizar aumentos deliberados; para ter garantida cota de partici-
pação nos exercícios deficitários ou de pouco sucesso, etc. . . Não 
ser excessiva, para não se tornar o Fundo um nôvo meio de imobi-
lização capitalista. Opinamos que fique assegurada a cada traba-
lhador a retirada anual de 50% da cota participacional que a lei 
lhe determinar e que, em qualquer hipótese, possa receber a impor-
tância equivalente a dois meses de salário, mesmo quando isto 
importar na retirada total da sua participação. São necessárias 
cautelas especiais para garantia da intangibilidade do Fundo para 
Participação nos Lucros. Entre elas sugerimos a da lei obrigar 
todo empregado, que se desfizer de bem imóvel ou ações adqui-
ridas com importância retirada do Fundo, a repô-la sob pena de 
ser descontada compulsóriamente. A cota individual de participa-
ção depositada só poderá ser sacada livremente sob condição 
que a lei estabelecer. Enquanto o interessado estiver prestando 
serviços à emprêsa as quantias depositadas no "Fundo" pode-
rão vencer juros de 5% ao ano, observada a regra da letra e do 
art. 6.º quando o empregado se demitir ou fôr dispensado. 
Há porém um alvitre a fazer: - a cota de participação congelada 
responderá pelos prejuízos causados à emprêsa por culpa ou dolo 
do empregado, sempre que devidamente apurados. Fora êsse caso, 
terá o retirante direito ao saldo integral de sua participação, in-
clusive quando incapacitado por doença, velhice, moléstia profis-
sional ou acidente de trabalho. 

F - O art. 7.0 do projeto é perfeito não só pela disposição 
s6bre a matéria, como também porque aqui seu autor empregou a 
expressão lucro líquido, por nós preconizada. Já não podemos dizer 
o mesmo quanto ao parágrafo único do referido artigo, já defen-
dido para o lucro líquido. Se há lei que limita a distribuição de divi-
dendos, o fêz atendendo uma finalidade específica, restrita e que 
não autoriza a equiparação do total de dividendo distribuído ao 
lucro real, líquido, para efeito de participação. 

G - O art. 8.0 é bem intencionado, mas duvidamos do seu 
êxito prático. 

H - O art. 9.º faz presumir que o autor do projeto sàmente 
empresta o caráter de salário à participação em caso de falência ou 
concordata ... :tl:rro, aliás, que não o fêz meditar sôbre a avoluma-
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ção do quantum da indenização. (Ver letra B.) Participação, para 
nossa lei vigente, é salário para todos os efeitos. Não devemos esque-
cer, porém, que a participação, além de ser uma forma mista (capi-
tal-trabalho), é associativa, só deve ser retirada anualmente e em 
parte pelo empregado. Sopesando essas características sugerimos 
que a lei considere salário a cota de participação que o interessado 
retirar todo ano, recaindo sôbre ela os encargos legais (descontos 
para a Previdência, impôsto sindical, etc.). Quanto à parte deposi-
tada no Fundo especial que não seja incorporada ao salário, o empre-
gado não recebe, só a pode aplicar para certos fins capitalísticos, e, 
entre outros motivos, se o desconto para seguro social recaísse sôbre 
a cota depositada, absorveria o juro que lhe assegura a lei. 

CONCLUSÃO 

Procuramos colaborar, realizando crítica construtiva, cumprin-
do um dever e exercendo um direito. Irrenunciável êste, inaliená-

'vel aquêle, à pessoa que vive num regime democrático. A partici-
pação nos lucros pelos empregados será uma demonstração de que, 
dentro da lei, as maiores transformações sociais podem ser realiza-
das pacífica e revolucionàriamente, quando os homens merecem 
ser chamados como tais. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OSCAR BORGES  
EM 22-11-1948  

O SR. OSCAR BORGES (Lê o seguinte discurso) - Sr. 
Presidente: para tecer ~lgumas considerações a propósito do Pro-
jeto n.0 1 039, de 1948, que dispõe sôbre a participação obrigatória 
e direta do trabalhador nos lucros da emprêsa. São considerações 
mais de ordem doutrinária, que propriamente de crítica ao projeto, 
muito embora a êle também me refira de modo objetivo. 

Como é do conhecimento de V. Exa., Sr. Presidente, essa pro-
posição jâ figurou em pauta para discussão inicial e receber emen-
das, achando-se agora, segundo fui informado, na Comissão de 
Indústria e Comércio para exame das emendas que lhe foram 
apresentadas. 

É possível que as minhas sugestões, portanto, ainda possam 
chegar a tempo de serem consideradas pelas comissões por onde 
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o projeto tiver de transitar, já que no tempo oportuno não as for-
mulei. E' certo que o Regimento da Câmara ainda oferece ensejo 
para isso. 

A matéria, Sr. Presidente, de que trata o Projeto n.o 1 039, 
embora já bastante elucidada pelo doutrina e consubstanciada na 
legislação de vários países, nem por isso deixa de oferecer dificul-
dades ao legislador, diante das peculiaridades de cada povo, do 
seu desenvolvimento econômico e social e de outras causas conexas 
à sua justa solução. 

Apesar dêsses óbices, o projeto parece-nos ter atendido, em 
linhas gerais, aos seus objetivos, ainda que mereça reparos em 
certos pontos, ora pela sua timidez, ora por omissões que não se 
justificam numa lei de conciliação de interêsses e de justiça social. 

Não sou partidário, Sr. Presidente, da participação nos lucros 
pela forma adotada pela nossa Constituição. Reputo a forma in-
dividualista da participação a que menos corresponde aos seus fins 
sociais. Entendo que a cota de lucros do trabalho deve ser atribuída 
à coletividade do pessoal, não distribuída a cada trabalhador indi-
vidualmente, pois dêste modo não se criarão jamais em cada em-
prêsa obras de assistência social que elevem as condições de vida 
da comunidade, isto é, daqueles que estão a serviço da emprêsa e 
dela dependem. 

É possível, Sr. Presidente, que a distribuição individual das 
cotas de lucros, talvez insignificantes, em face das necessidades 
do trabalhador, possa comprometer a expansão ou mesmo a con-
tinuidade de um serviço de assistência mantido pela emprêsa, pela 
justa compreensão dos deveres, de seus dirigentes. 

Sejam bons, regulares ou maus os resultados do ano financei-
ro, jamais deixam tais serviços de ser prestados, o que atesta a 
elevação de espírito dos empresários e o desejo de ver solucionados 
problemas tão ligados ao bem-estar comum. 

Sei, Sr. Presidente, que não se pode alterar os têrmos do di-
reito assegurado pela Constituição, sem reformá-la. Desejo, porém, 
consignar aqui que melhor seria assegurar apenas êsse direito, 
deixando para a lei ordinária a forma de participação. Talvez assim 
fôsse escolhida uma modalidade diferente, um sistema misto, de 
melhor sentido social. 

Dispondo o projeto, no art. 8.0 , sôbre os empregados que têm 
direito •à participação nos lucros, incluiu, mui justamente, todos 
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os que exercem normalmente atividade pessoal na emprêsa, limi-
tando, porém, no parágrafo único dêsse artigo, para os fins da 
participação, a retirada permitida até o dôbro do maior salário 
pago pela emprêsa a seus empregados. 

Não me parece justa essa limitação. Se o salário corresponde 
aos serviços prestados pelo empregador à emprêsa, às suas condi-
ções sociais, não vejo razão para que seja diminuído para os fins 
da lei, a não ser que se queira impedir abusos ou estabelecer dúvi-
das sôbre a fiscalização do impôsto de renda, ou sôbre o critério 
por ela seguido nesses casos. 

Além disto, seria menosprezar os serviços dêsses homens, a sua 
capacidade, a sua iniciativa, as relações que mantêm no mundo 
financeiro e comercial, qualidades que asseguram muitas vêzes o 
êxito de qualquer organização. 

Se o trabalho tem ou deve ter a sua remuneração de acôrdo 
com o seu valor técnico, artístico, ou de outra natureza, improce-
dente me parece qualquer r~strição que se lhe queira fazer, quanto 
ao máximo da remuneração devida ao mesmo. 

Se esta é justa, isto é, corresponde aos serviços prestados à 
emprêsa pelo empregador, restringi-la para determinado efeito 
pode ser tudo, menos fazer justiça. 

Além disto, Sr. Presidente, parece-me inútil tal dispositivo, 
desde que se considere que seu objetivo é estabelecer o máximo de 
salário para efeito de distribiuição das respectivas cotas. 

Ora, pelo art. 12 as cotas de salários são atribuídas em escala 
que vai de 500 a quatro mil cruzeiros, conferindo-se aos salários 
superiores a essa quantia o máximo de 20 cotas. 

Pergunto eu qual o empresário ou patrão que tenha, hoje, 
retirada pro labore inferior a essa quantia. 

Assim sendo, é inócua, de nenhum sentido prático, a restrição 
contida no parágrafo do art. 8.º 

Na determinação dos coeficientes de lucro, o projeto consigna 
menor número de cotas aos que percebem salários inferiores a mil 
cruzeiros, conferindo quatro cotas aos que percebem até 500,00 e 
seis aos que têm salários superiores a esta quantia e não exceden-
tes a mil cruzeiros. 

Tendo-se seguido critério arbitrário, em falta de outro, seria 
melhor que se distribuíssem cotas iguais aos que ganham salários 
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até mil cruzeiros, beneficiando-se, assim, uma classe considerável 
de trabalhadores, justamente aquela sôbre que recaem as tarefas 
mais árduas e penosas, na maioria dos casos. E de tal forma se 
embrutecem nesses misteres que dificilmente conseguem progre-
dir, ascendendo a posições mais vantajosas nos quadros da 
emprêsa. 

Pois bem; êsse fato não foi devidamente considerado, de ma-
neira que se garantisse a essa categoria de operários situação mais 
equitativa. 

Reconheço, Sr. Presidente, que a determinação dos coeficien-
tes de lucro é questão difícil de solucionar, principalmente quando 
não há, como no nosso caso, uma organização profissional para 
determiná-los, segundo as peculiaridades de cada ramo industrial. 

Assim sendo, é mais ou menos arbitrária, como acontece no 
projeto. 

Outro ponto que merece reparo é o que se refere à distribuição 
das cotas de família, que não deveriam ter limites, cabendo uma 
a cada pessoa de dependência econômica do empregado, seja que 
número fôr. Neste caso, poder-se-ia reduzir para oito o número de 
cotas de coeficiente. 

Em relação a êstes, ao invés de se deixar ao critério do empre-
gador sua distribuição, melhor seria que se estabelecessem normas 
à sua distribuição, o que deveria constar do regulamento da 
emprêsa, evitando-se, destarte, possíveis injustiças ou perseguições 
de empregado pelas suas atitudes políticas ou firmeza de caráter. 

Entendemos, ainda, Sr. Presidente, que a regulamentação do 
instituto da participação estará incompleta sem um órgão consti-
tuído por elementos do trabalho para resolver, com a direção da 
emprêsa, os assuntos pertinentes à sua classe e para estabelecer 
contatos de que podem resultar melhor entendimento e harmonia 
entre ambas. 

Com isto, Sr. Presidente, propiciaríamos clima à solução pací-
fica de problemas oriundos das condições econômicas do momen-
to, de maneira a que se aproxime, cada vez mais, as iniciativas 
patronais das aspirações trabalhistas. 

A maioria dos chefes de emprêsa acham que as questões rela-
tivas à remuneração e às garantias sociais dos trabalhadores, como 
tôdas as que lhes são atinentes, devem ser discutidas com seus 
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representantes, admitindo como mais útil e necessário à emprêsa 
que informações de ordem econômica, sôbre a marcha dos negócios, 
sejam-lhes dadas em face da solidariedade de interêsses que irma-
nem operários e patrões. 

Estamos, Sr. Presidente, diante de uma nova concepção da 
emprêsa, da emprêsa que já se vislumbra dos quadros do direito 
nôvo e das disciplinas que escapam por sua autonomia às concep-
ções tradicionais, como afirma GEORGEs RIPERT. 

A revisão das velhas fórmulas é a tarefa ingente do pensa-
mento moderno. 

Falamos da emprêsa sem lhe dar o seu verdadeiro significado 
jurídico. 

Se para o economista ela está bem definida, já não acontece 
o mesmo para o jurista, que só por um esfôrço de imaginação con-
segue concebê-la. 

Entretanto, já se entrrmostram os seus contornos, nos textos 
do direito fiscal, nos institutos novos do direito comercial, e, sobre-
tudo, no direito social, em que se apresenta como entidade autô-
noma, dominando a propriedade. 

Nosso mundo econômJco, observa PHILIPPE SIMON, em comu-
nicação feita à Academia de Ciências Morais e Políticas de Paris, 
em 4 de dezembro de 1944, não terá mais em vista os dois têrmos 
- Capital e Trabalho, mas uma fórmula trinômica - Capital-
Emprêsa-Trabalho. 

A emprêsa representa verdadeiramente um ser autônomo, que 
persegue um fim que lhe é próprio. Encerra um destino que não 
é o do trabalho, e menos ainda o do capital. Timidamente, embora, 
toma lugar entre as pessoas morais, inscrevendo-se como ser inde-
pendente, entre os amparados de direitos. 

Como unidade econômica, transborda dos limites das associa-
ções jurídicas comuns, com estatutos sociais circunscritos a fins 
particulares e transitórios, para se tornar um agregado de signi-
ficação imensamente mais ampla, reunião revendo num só com-
plexo, como verdadeiros associados, mas, já então, num outro sen-
tido, empregadores e empregados. A emprêsa é um grupo social ou, 
se o quiserem, uma instituição. O trabalhador é, antes do mais, 
um componente da emprêsa, a ela se referindo com um senso de 
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integração e posse como se fôra proprietário ou o maior dos acio-
nistas. (VAsco DE ANDRADE - Atos Unilaterais do Contrato de Tra-
balho.) 

Estas palavras incluem o pensamento de RIPERT, em Aspectos 
Jurídicos do Capitalismo Moderno, quando declara que é preciso 
estudar nos textos que enxertam no direito tradicional regras no-
vas, a formação do direito da emprêsa. 

E nessas regras novas vislumbra o insigne jurista os primeiros 
clarões de uma nova concepção da emprêsa posta em evidência na 
exploração das sociedades por ações, em que a constituição da 
sociedade cria um patrimônio independente. 

Analisando, depois, o papel dos acionistas, em que cada um 
abandona o direito de propriedade individual sôbre a contribuição 
e adquire em troca um direito na sociedade em que o capital da 
emprêsa é formado pelo conjunto dos bens vertidos e que êstes 
constituem uma propriedade afetada a determinado fim, isto é, à 
exploração econômica para que se constituiu a sociedade, chega à 
conclusão de que a sociedade, pessoa jurídica, é forçada a realizar 

·o objetivo para o qual foram feitas as versões de bens, o que im-
porta em afirmar que a emprêsa domina a propriedade. 

Não será, porém, no contrato de sociedade, que supõe igual-
dade de direitos, que encontraremos os traços característicos da 
nova instituição. Como salienta o grande jurista gaulês, o nosso 
direito atual não conhece a emprêsa. Justapõe contratos de socie-
dade, de empréstimos, de locação de serviços, e mistura-os de tal 
modo que haja entre êles certa conexão. Não chega, porém, a fun-
di-los. 

Para se chegar a êsse resultado, é preciso pôr em evidência a 
:..ção coletiva, a solidariedade entre todos os membros da emprêsa, 
a sociedade natural criada pela comunidade do trabalho. ::G:sse ca-
ráter comunitário resulta da união de fatôres de natureza diferen-
te para a realização da exploração econômica. 

E como a idéia de contratú repila a concepção dêsse direito 
nôvo, que anda à cata de expressão legal, é na idéia de instituição, 
criada em oposição à de contrato, que o jurista procura conceber 
a figura jurídica da emprêsa. 

Ora, em tôda instituição, o fim colimado é fundamental. 
No agrupamento de fôrças realizado pela emprêsa, o fim visado 

é o bem comum dos homens que nela colaboram. Não é mais a 
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remuneração sem limites do capital pelos lucros realizados, mas 
também a vida assegurada aos homens que nela trabalham e a 
familia dêsses homens. 

O caráter da emprêsa, então, ressalta com tôda clareza. E se 
não pode realizar tão nobre objetivo, não é digna de viver, como 
também não será se não apresenta vantagem para a sociedade. 

Da análise da constituição e do funcionamento das sociedades 
por ações, em que a emprêsa aparece personificada, verifica-se que 
o lucro não é produto do capital, pois não nasce do gôzo dos bens 
trazidos para o ativo, mas, sim, resultado da emprêsa, isto é, pro-
duto de fôrças diferentes, dirigidas para determinado fim econômi-
co e de que a emprêsa é a encarnação. 

Ora, Sr. Presidente, o papel do trabalho nesse agrupamento 
de fôrças é da maior importância econômica. Aí tem êle o seu 
lugar, como o capital. 

Não está a serviço dêste, como na concepção da emprêsa ca-
pitalista, mas colabora com êle, na realização dos fins da emprêsa. 
A solidariedade daí resulta~te é incontestável. 

Se foge o capital, a enwrêsa desaparece; se o empresário co-
mete erros, cambaleia; se os trabalhadores não se esforçam quanto 
necessário, ou fazem exigências descabidas, a produção se torna 
cara e será o fim. da emprêsa. 

Quando essa comunhão de interêsses estiver bem compreen-
dida e a emprêsa se transformar numa instituição comunitária, 
talvez outras sejam as responsabilidades dos que nela colaboram 
e vivem à sua sombra acolr~edora . 

É necessário, porém, que o trabalhador se prepare para essa 
evolução e que não se limite, como até hoje, a discutir problemas 
de salário, diminuição da jornada de trabalho, ou questões ainda 
mais modestas para o elevado ponto em que se coloca a renovação 
prevista. 

Torna-se preciso que se prepare para enfrentar os seus novos 
problemas e tornar-se à altura dêles. 

Já se disse que a classe operária atingiu a sua maioridade. 
Esta, porém, cria direitos e deveres, sendo preciso que o trabalho 
esteja consciente das suas reivindicações. 

A orientação da sociedade deve ser, pois, nesse sentido, de 
modo que os empregados possam exercer eficazmente as suas novas 
funções, no momento oportuno. Por isto, estranhei, Sr. Presidente, 
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Sinto dizer, porém, que não acredito no êxito do sistema, nos 
moldes em que foi estruturado o projeto, conforme enunciei no 
início destas modestas considerações. 

Louvo, contudo, a iniciativa, porque ela representa, sem dú-
vida, um avanço apreciável na solução do problema social entre 
nós. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ARTUR AUDRA 
EM 31-3-1952 

O SR. ARTUR AUDRA (Para explicação pessoal) * - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar desejo agradecer a 
gentileza do nobre líder da Maioria por me ter cedido a palavra. 

Vim a esta tribuna focalizar assunto já debatido nesta Casa, 
sem resultados positivos, há justamente cinco anos. Trata-se da 
regulamentação do art. 157 da Constituição, item IV, ou seja, a 
participação dos trabalhad1'.:lres nos lucros das emprêsas. 

Várias vozes neste plenário têm-se feito ouvir sôbre o assunto. 
Ilustres Deputados, como os Srs. Paulo Sarasate, Daniel Faraco, e, 
nos últimos dias, Aliomar Baleeiro, mostraram à Câmara a neces-
sidade de aprovar a regulamentação dêsse artigo do Estatuto Fun-
damental da República, por se tratar de reivindicação que os nossos 
Constituintes acharam jus·~a e a que, portanto, a classe obreira 
do País faz jus. 

Temos recebido - e acreditamos que os demais Senhores 
Deputados também - dezenas, centenas de trabalhos relacionados 
com essa matéria. Entretanto, para usar de franqueza, devemos fri-
sar que nenhum dêles tem ~ncarado objetivamente, positivamente, 
problema de tão alta relevâ,ncia para a Nação. 

Sabemos todos que a maioria dos membros desta Casa são pela 
democracia social; mas a,quela democracia social do Cardeal 
MERCIER, quando falava aoSj operários Malines, tantas vêzes citada 
pelo grande RuY - democracia social ampla, serena, leal e, acima 
de tudo, cristã, democracia que tende a assentar a felicidade da 
classe obreira, não na ruína das outras classes, mas na reparação 
dos agravos que até agora ela tem curtido, 

* Não foi revisto pelo orador. 



- 223 -

Faz-se mister, todavia, Srs. Deputados, se destaquem alguns 
trabalhos que chegaram às nossas mãos, como por exemplo o de 
MINUANO DE MoURA, o qual mereceu de nossa parte estudos apro-
fundados e consideramos de grande oportunidade. 

É de justiça, também, se dê especial destaque ao trabalho 
apresentado, há dias, pelo Sindicato dos Empregados em Estabele-
cimentos Bancários do Rio de Janeiro, distribuído aos Srs. Depu-
tados, e cujo autor, o bancário PAULO MARTINS TÔRRES, assessor 
técnico da Diretoria daquele Sindicato, focalizou em todos os de-
talhes a questão da participação nos lucros. De nossa parte, anali-
samos também meticulosamente tal contribuição, e chegamos ao 
resultado de que é digna da atenção dos nobres colegas, princi-
palmente dos eminentes relatores das Comissões Técnicas da Casa. 

O Sr. Bilac Pinto - Permita o nobre colega um aparte. Eu 
sugeriria a V. Exa. que remetesse, também, um exemplar dêsse 
trabalho ao Exmo. Sr. Presidente da República, porque, na Men-
sagem enviada ao Congresso, S. Exa. não se referiu a êsse problema 
de tão alto interêsse para as classes trabalhadoras do Brasil. O 
assunto, como sabe V. Exa., está sendo discutido nesta Casa, e a 
palavra presidencial seria uma definição do Govêrno a seu respei-
to. Já que o Govêrno está mudo, convém que V. Exa., membro da 
maioria, lembre ao Sr. Getúlio Vargas os seus compromissos polí-
ticos e partidários. 

O SR. ARTUR AUDRÃ - Muito obrigado pelo aparte de 
V. Exa. É de justiça, contudo, se reconheça que o Poder Exe-
cutivo não está alheio ao problema, há cinco anos, exatamente, 
desde que os Srs. Constituintes adotaram essa reivindicação das 
classes trabalhistas. Compete, porém, à Câmara tomar a iniciativa 
de regulamentar o dispositivo da Constituição, uma vez que, nos 
quatro anos da legislatura passada, assim se procedeu. 

Já me referi ao trabalho apresentado pelo Sindicato dos Em-
pregados em Estabelecimentos Bancários do Rio de Janeiro, dizen-
do ter sido objeto de estudos meticulosos. Para o mesmo pedi a 
atenção dos Srs. Representantes, principalmente dos relatores das 
Comissões, no sentido de que procedessem a exame pormenoriza-
do, por se tratar de anteprojeto verdadeiramente objetivo, uma vez 
eliminados certos detalhes constantes de proposições apresentadas 
anteriormente nesta Casa, entre as quais a elaborada pela Banca-
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da do Partido Trabalhista Brasileiro no ano passado, modesta, mas 
de conteúdo sincero e leal. 

i::sse trabalho, em seus arts. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, dá definição 
exata de como se deve proceder à distribuição dos lucros. 

O art. l.º e o art. 2.º são, acredito, repetição propriamente do 
texto do Projeto n.º 1 039, do Sr. Deputado Paulo Sarasate. 

No art. 4.0 , diz o autor: 

"Consideram-se lucros para os efeitos desta lei os que 
sejam tributáveis pela legislação do impôsto sôbre a ren-
da, deduzíveis do seu montante, além da importância 
dêsse impôsto, 6 % sôbre o capital realizado da emprêsa, 
para sua remuneração." 

E, no parágraf'o único, acrescenta: 

"Dos lucros apurados na forma dêste artigo, a em-
prêsa destinará 3p % para distribuição entre os seus em-
pregados." 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Exa. permite um aparte? Neste 
caso, adotando a diretriz que V. Exa. acaba de ler, é necessário, 
concomitantemente, criar-1se um impôsto sôbre o capital, a exem-
plo do que diversos países já fizeram, especialmente os Estados 
Unidos. Nesta última Naç\3.o há um impôsto, que V. Exa., grande 
industrial, naturalmente pão ignora - o Capital Stock Tax -, 
cobrado pela União e que, hoje, vários Estados também cobram. 
Não há vantagem, sob o ponto-de-vista do rendimento fiscal, que 
o govêrno americano o arrecade, mas representa um meio de con-
trolar a evasão do impôsto sôbre a renda. V. Exa., mais do que 
qualquer de nós, conhece ipem um balanço de sociedade anônima. 
Se eu quiser mascarar os lµcros da minha emprêsa, num país como 
o nosso, em que o capita~! é simples declaração no Registro do 
Comércio, basta que eu altere a cifra a êle atribuída. Se minha 
emprêsa, admitamos, tem o capital real de 10 milhões de cruzeiros, 
escreverei lá 20 milhões de cruzeiros, não é verdade? 

O SR. ARTUR AUDRA - É verdade. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - O negociante, muito humanamente, 

irá. alterar a cifra dêsse capital, porque isso lhe trará uma série 
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de vantagens: pagará menos impôsto de renda - a metade ou a 
têrça parte apenas; poderá defraudar o direito dos trabalhadores 
na participação dos lucros. Assim, a medida sugerida não poderá 
ter eficácia, a menos que se crie, paralelamente, o impôsto sôbre 
o capital. Imagine V. Exa., se eu registro um capital exagerado, 
acima da realidade, e goze ainda do direito de me creditar por 6%, 
a título de juros sôbre êste mesmo capital. Nada ficará como lucro, 
meu nobre colega, e o fisco, e os empregados nada receberão. 

O SR. ARTUR AUDRÃ - Agradeço o aparte de V. Exa., mas 
devo declarar que o presente estudo prevê essa possibilidade. En-
tretanto, a questão é também de fôro íntimo, de consciência. Espe-
ramos que as classes produtoras do País encarem essa lei como 
reivindicação justa, que a própria Constituição consagra. 

O Sr. Nelson Omegna - Parece-me que o pensamento predo-
minante, inspirador mesmo do projeto lido por V. Exa., é, tanto 
quanto possível, evitar que se complique por demais a execução 
da lei sôbre participação nos lucros. Na grande variedade de em-
preendimentos e de instituições nas diversas regiões do País, o 
artigo, como bem ponderou o nobre colega, Sr. Aliomar Baleeiro, 
sôbre dar oportunidade a essa lesão dos interêsses dos trabalha-
dores, ainda cria situação de vigilância, de cautela, e talvez inspire 
a criação de Conselhos fiscalizadores da contabilidade, o que difi-
cultaria muito o cumprimento da lei de salário mínimo. Acharia 
interessante, também, parece-me, seguindo o pensamento do nobre 
colega Sr. Aliomar Baleeiro, que o artigo fôsse despojado daquelas 
garantias de juros e de renda, ainda que se diminuísse a percen-
tagem. Dessa forma, se simplificaria e se daria certa plasticidade 
à lei para aplicá-la às múltiplas variedades de instituições. 

O SR. ARTUR AUDRÃ - De fato, é sugestão interessante. 
O Sr. Roberto Morena - O importante aqui é que se trata 

do problema de futuro. No momento atual, a situação apresenta-se 
desta forma: foi decretad9 salário mínimo, que não atende às 
condições atuais de vida dos trabalhadores. Está sendo pago pelos 
industriais, de certo modo, ajudados pelo Govêrno, visto como da 
forma em que se encontram atualmente os sindicatos, sob inter-
venção, sem liberdade, não há ninguém que possa fiscalizar o cum-
primento dessa lei. Agora, V. Exa. está acenando com a participa-
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ção dos empregados nos lucros das emprêsas e o Sr. Deputado 
Baleeiro, muito justamente, ressalta a possibilidade que terão os 
industriais de lesar os interêsses dos trabalhadores ... 

O SR. ARTUR AUDRA - Perdoe. Não estou acenando. Pugno 
pela regulamentação do texto constitucional. 

O Sr. Roberto Morena - Aqui o problema aparece: quem vai 
examinar a escrita da emprêsa, para se saber se os trabalhadores 
participarão dos lucros da mesma? Do contrário, a participação 
será coisa que se acena para o futuro, no sentido de desviar a aten-
ção dos trabalhadores da luta pelas suas reivindicações imediatas. 
Nas condições presentes, com a voracidade existente entre os in-
dustriais e, sobretudo, de certas emprêsas estrangeiras, no Brasil, 
como a Light e a Duperial, etc., a forma de participação de lucros, 
como V. Exa. sugere, é inexeqüível. 

O SR. ARTUR AUDRA - Agradeço o aparte de V. Exa. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Tenho a impressão de que o prin-

cipal problema técnico pflra efetivação do princípio da participação 
dos empregados nos lucros das emprêsas é a diversidade de seu 
tipo. Sabe V. Exa. que há emprêsas de avultado capital, poucos 
empregados e enormes lucros. As emprêsas cinematográficas, por 
exemplo, com pequeno ,~apital e número. restrito de empregados 
podem obter lucros vulto1sos; por outro lado, há algumas que, tendo 
capital maior, mas com número elevado de empregados, auferem 
lucros percentualmente mais baixos. Há as emprêsas de serviço 
público em geral, pelo menos nos países juridicamente organiza-
dos, onde há govêrno que se respeite, as emprêsas de serviços pú-
blicos não podem, de forma alguma, auferir lucros exagerados. A 
própria Constituição prevê a hipótese e o Deputado Bilac Pinto 
já esgotou a matéria, em trabalho seu, sôbre a regulamentação 
efetiva das emprêsas que exploram os serviços de utilidade pública. 
Pois bem, êsse problema sugere uma solução técnica. Confesso, de 
antemão, que sou pouco versado em assuntos de legislação traba-
lhista; mal conheço a matéria, através de seus aspectos econômi-
cos. Suponhamos, porém, que, para regulamentação do art. 157 
da Constituição, o Congresso adotasse o sistema de caixas de com-
pensação. Na primeira etapa, para tornar mais econômico o pro-
cesso, poderia o Legislador aproveitar-se dos próprios institutos 
existentes, de sorte que os empregados receberiam não os lucros 
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das emprêsas a que pertencessem, mas uma cota ideal sôbre os 
lucros das emprêsas daquele setor econômico. 

O SR. ARTUR AUDRÃ - Isso é participação indireta. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - A meu ver, é direta. 
O SR. ARTUR AUDRÃ - Não creio. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Quando a participação se diz indi-

reta, no meu entender, o que se pede são utilidades, como casas 
para os empregados, clubes, centros de esportes, hospitais, etc., 
que ficariam pertencendo às emprêsas, delas fazendo parte inte-
grante, ainda que em nome de uma coletividade imaginária, que 
seriam os empregados. Suponhamos que isso forme a participação 
de todos os comerciários nos lucros das emprêsas de comércio, de 
todos os industriários nos lucros das emprêsas de indústria; have-
ria uma periequação e, assim, o nível médio se estabeleceria por 
tôda a superfície social do Brasil. 

O SR. ARTUR AUDRÃ - Haveria igualdade, pois na prática 
redundaria numa desigualdade prejudicial. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - A meu ver, a Constituição suporta 
essa interpretação. 

O SR. ARTUR AUDRÃ - Essa é teoria preconizada, mas não 
aplicada pela Rússia. 

Queria responder, em primeiro lugar, ao aparte do nobre 
Deputado Roberto Morena, pedindo a S. Exa. tivesse um pouco 
de paciência para ver que, no estudo apresentado e que ora focali-
zo, se encontra a possibilidade de contrôle dos lucros das emprêsas, 
por parte dos operários. 

Desejo, antes de prosseguir, fazer duas perguntas ao ilustre 
Deputado Roberto Morena: S. Exa. é a favor ou contra a partici-
pação dos empregados nos lucros das emprêsas? S. Exa. não con-
corda com o texto do art. 157, item IV, da nossa Constituição? 

O Sr. Roberto Morena - Sempre que se tratar de conceder 
benefício às classes operárias, jamais seremos contra. Não deseja-
mos, porém, que se redija projeto de lei com o intuito de enganar 
a classe operária, dando-lhe a sensação de que vai participar dos 
lucros das emprêsas, quando as condições atuais não lhe permitem 
sequer o recebimento do salário mínimo. 
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O SR. ARTUR AUDRA - Não posso aceitar o argumento de 
V. Exa., porque a solução está nas suas próprias mãos. Proponha 
projeto neste sentido e, após o indispensável exame, nós o apro-
varemos ou não. V. Exa. não tem o direito de dizer que quantos 
se interessam pelo assunto estejam a acenar com uma medida, 
visando prejudicar os interêsses dos trabalhadores. Deputado, 
ilustre, aliás, poderá apresentar trabalho ideal para a solução do 
problema. 

O Sr. Roberto Morena - Então V. Exa. concorda que não há 
meio atualmente para fazer com que o trabalhador possa reclamar 
o salário-mínimo integral, nem participar dos lucros. 

O SR. ARTUR AUDRA - Estou-me referindo a outra coisa. 
Perguntei a V. Exa. se era a favor ou contra a participação e 
V. Exa. me declarou que era a favor da participação leal, franca, 
sincera. Não é assim? 

O Sr. Roberto Morena - Perfeitamente. 
O SR. ARTUR AUDRA - Muito bem. 

1

O Sr. Roberto Morena - Mas saiba V. Exa. que, pela disserta-
ção que vem fazendo, n~.ío cabe ao Govêrno atual, sobretudo ao 
partido que V. Exa. representa nesta Casa, protestar da tribuna 
da Câmara contra a intervenção nos sindicatos, contra as medidas 
policiais, contra as greves, etc. 

O SR. ARTUR AUDRA - V. Exa. está desviando o assunto. 
Isto compete a todos nós e V. Exa. o tem feito com muita assi-
duidade. Assim, pela voz de V. Exa. essas reclamações já foram 
invocadas. 

O Sr. Roberto Morençi - V. Exa. pode apresentar projeto con-
cedendo lucro aos trabalµadores, etc. As condições da classe ope-
rária, entretanto, são cada vez piores. 

O SR. ARTUR AUDHA - :ti:ste é outro assunto. Estamos tra-
tando da participação do:s lucros. 

O Sr. Paraílio Borba - Não se desvie V. Exa. do assunto que 
o levou à Tribuna. 

O Sr. Roberto Morena - Apresente o nobre orador um projeto 
e veremos na ocasião da aplicação! 

O SR. ARTUR AUDRA - Quero apenas discordar do parágra-
fo único do art. 4.º do estudo apresentado, o qual, com relação à 
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percentagem, estabelece seja ela destinada a distribuição pelos 
empregados. Todos nós, Deputados pelo P.T.B., na Câmara, temos 
propugnado pela percentagem de 50%, que achamos ideal e justa, 
porquanto, se o capital merece a nossa atenção, o trabalho muito 
mais consideração. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Permita-me pequeno aparte. Vejo 
que V. Exa. é fervoroso defensor da participação nos lucros, por 
parte dos trabalhadores. 

O SR. ARTUR AUDRÃ - Fui, no ano passado, o modesto 
autor do projeto. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Modesto, não, louvável. Estou de 
acôrd9 com êle. É de sentido social enorme, abrangendo até doutri-
na política. Não vejo como, dentro dos nossos princípios e do nosso 
regime, dada a maneira pela qual se acha colocada a política brasi-
leira, se aplique a lei que V. Exa. pretende seja atendida por esta 
Casa, mesmo porque tudo quanto vise participação, distribuição, 
só poderia ser adotado tendo por base princípio doutrinário, polí-
tica socialista. Era preciso que o Estado interviesse na coleta dos 
resultados, distribuindo-os aos trabalhadores, de maneira equita-
tiva e generalizada. Pergunto a V. Exa. se ainda que desejando 
forçar o regime democrático para que, dentro dêle, com referência 
às vantagens do capitalismo, em vista da ética dos lucros reconhe-
cidos, como de um indivíduo que a êles fêz jus, pelo bem que 
promoveu, bem social, bem econômico, se, na falta dêsses lucros, 
os operários poderão continuar a trabalhar nas fábricas, ou ficarão 
com o direito a abandoná-las, procurando outras que lhes propor-
cionem maiores lucros? 

O SR. ARTUR AUDRÃ - É pergunta difícil de responder, 
porque a lei e a Constituição nada podem estabelecer. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Vê V. Exa. que a lei se aplica 
sem base. 

O SR. ARTUR AUDRÃ - Não. 
O Sr. Carmelo d'Agostino - As fábricas, que não derem lucro, 

quebram, desaparecem, irão à falência, porque ficam sem elemen-
tos trabalhadores. 

O SR. ARTUR AUDRÁ - Claro, porque se não apresentam 
lucro, são antieconômicas e prejudicam a economia nacional. 
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U Sr. Cannelo d'Agostino - Concorda então V. Exa. em que 
só é possível a aplicação de uma lei, dentro dêsses princípios, com 
modificação básica do regime. É preciso que nos transformemos 
então num socialismo de Estado; é preciso que o Estado faça com 
que o capitalismo perceba tributos equivalentes aos da renda dos 
trabalhadores. 

O SR. ARTUR AUDRÃ - V. Exa. é pela continuidade das 
indústrias que não apresentam resultados favoráveis à Nação? 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Sou pela aplicação de uma lei 
que atenda, com base, seu objetivo. A base dêste projeto está no 
socialismo, doutrina diferente da nossa. Como podemos aplicá-la 
dentro da nossa doutrina? 

O SR. ARTUR AUDRÃ - A doutrina do Partido Trabalhista 
Brasileiro é essa, tanto que, entre suas reivindicações, se acha a 
da participação dos empregados nos lucros das emprêsas. V. Exa. 
não conhece o programa do partido? 

O Sr. Ca.rmelo d'Agostino - A diretriz do Partido Trabalhista 
invocada por V. Exa., é de 

1 

agrado ao trabalhador, não dá resultado. 
O SR. ARTUR AUDRÃ - Absolutamente; dentro do espírito 

de uma democracia soci8rl é que se situa o programa do Partido 
Trabalhista Brasileiro. 

O Sr. Carmelo d'Agoi~tino - V. Exa. sabe que, nesta terra, só 
se tem logrado o trabalhaidor, através dessas leis de salário mínimo, 
de estabilidade e outras, «;m virtude do encarecimento do custo da 
vida por elas provocado . .P~ falsidade com que se interpreta o direito 
do trabalhador tem feito com que êle seja a própria vítima. V. Exa. 
se convença disso: sem que se estabeleça uma chapa em que os 
dois extremos atendam, tLm ao capitalismo, em sua renda, e outro 
ao proletariado em sua renda básica - princípio socialista - não 
se consegue realizar, no nosso regime, o que V. Exa. pretende. 

O SR. ARTUR AUDHÃ - É o que estamos procurando fazer, 
com tôda a sinceridade. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Só traria a base se me convertesse 
ao socialismo. 

O SR. ARTUR AUDRÃ - Se não respeitamos, hoje, o que 
estabelece a própria Constituição, no art. 157, amanhã não obede· 
ceremos nem ao art. l.º, nem a nenhum. 
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O Sr. Carmelo d'Agostino - Responda-me V. Exa.: se uma 
fábrica não der participação nos lucros aos seus trabalhadores e, 
por isso, fôr abandonada, que lhe fica dela? 

O SR. ARTUR AUDRA - Que feche; não interessa à Nação. 
Os operários irão procurar indústrias mais rendosas, mais pro-
missoras. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - A fábrica não pode fechar. 
O SR. ARTUR AUDRA - Deve fechar, se é antieconômica e 

está prejudicando o desenvolvimento econômico do País. 
O Sr. Antônio Noschese - Não há fábrica alguma antieco-

nômica. 
O SR. ARTUR AUDRA - Como não há? Admira-me V. Exa. 

diga isso. 
O Sr. Antônio Noschese - Permita-me um aparte. 
O SR. ARTUR AUDRA - Peço licença para continuar, pois 

meu tempo é escasso. 
O Sr. Antônio Noschese - Simplesmente queria dizer a V. Exa. 

que não há nenhuma fábrica antieconômica, mormente num país 
nôvo como o nosso. 

O SR. ARTUR AUDRA - Na opinião de V. Exa. A prática 
responde ao nobre colega. 

O Sr. Antônio Noschese - Virei à tribuna tratar do assunto. 
O Sr. Hildebrando Bisaglia - Permita-me esclarecer o nobre 

Deputado Carmelo d'Agostino. V. Exa. pergunta se uma fábrica 
não der lucro aos seus operários, se pode ser fechada. O que inte-
ressa ao trabalhador brasileiro, como o de qualquer parte do mun-
do, é o emprêgo. Se não há participação nos lucros, êle não aban-
dona a emprêsa. Isso nunca aconteceu. Com participação não é 
fácil ao operário deixar uma emprêsa. De maneira que não há 
prejuízo nenhum para as emprêsas. Se não derem lucro num ano, 
é bem certo que, no ano seguinte, haverá lucro. O próprio traba-
lhador fará o possível para que o patrão tenha suas vantagens. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - V. Exa. se meteria num comércio 
ou numa indústria que não lhe desse lucro? Que pretende o ope-
rário? 

O Sr. Hildebrando Bisaglia - O operário não tem direito de 
escolher. É um infeliz, que depende, econômicamente, de tudo e 
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de todos. Êle vai para a emprêsa que lhe dá o pão. Essa a verdade. 
Se a Constituição fixou, no art. 157, essa possibilidade de partici-
pação dos empregados nos lucros das emprêsas, devemos concreti-
zar essa medida de boa vontade. 

O SR. PRESIDENTE - Quero lembrar aos Srs. Deputados que 
o tempo do orador está findo. O Sr. Líder da Maioria requereu 30 
minutos, que já se acham esgotados. A Mesa vai permitir que o 
nobre orador continue para descontar o tempo dos apartes. 

O SR. ARTUR AUDRÁ - Muito obrigado a V. Exa. 
Quero agradecer os apartes que me foram dados. 
O Sr. Roberto Morena - Estou vendo que a discussão sôbre a 

participação dos lucros está-se travando entre indústrias e capita-
listas, para reduzir a participação dos lucros dos trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE - Não é mais possível dar apartes. A 
Mesa mandará cortá-los, visto que está extinto o tempo do orador. 

O SR. ARTUR AUDRÁ - Sr. Deputado Roberto Morena, de-
pois da declaração de V. ~xa. de que é favoráv.el à participação dos 
trabalhadores nos lucros das emprêsas, está automàticamente 
comprometido, perante a Nação e os trabalhadores brasileiros, a 
oferecer à Casa, como trn.:los estamos fazendo, projeto que venha, 
definitivamente, resolver o assunto, ou, então, a apresentar propo-
sição suprimindo o art. 157 da Constituição. 

Sr. Presidente, desej;aria prosseguir na série de observações 
que vinha fazendo sôbre o trabalho apresentado pelos bancários 
do Rio de Janeiro, porqu~ considero-o, realmente, fecundo, útil e 
objetivo. Entretanto, corr+o o meu tempo é escasso, peço licença 
a V. Exa. para transcrevê-lo no meu discurso, para que os Senhores 
Deputados dêle tomem conhecimento, estudem-no meticulosamen-
te, sobretudo os Senhores relatores das Comissões técnicas da Casa, 
a fim de que, melhorando o seu texto e ampliando as suas quali-
dades, possamos entregar à Nação uma lei que solucione definiti-
vamente matéria tão controvertida. 

Finalizando, Sr. Presidente, por acharmos êste trabalho en-
quadrado perfeitamente no ponto-de-vista defendido pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro, como há pouco declarei, julgamos que, livre 
de certos detalhes prejudiciais à própria matéria, poderá o mesmo 
ser apresentado, inclusive, como substitutivo de todos os outros 

http:favor�v.el
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que correm pelas Comissões desta Casa. Assim, ficou o projeto 
com a seguinte redação: 

"Art. l.º Todo trabalhador participará, obrigatória e direta-
mente, 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. 

§ l.º Para os efeitos desta lei, consideram-se como uma só 
emprêsa tôdas as filiais, sucursais, agências, escritórios e demais 
estabelecimentos dependentes de uma mesma emprêsa, que este-
jam localizados em qualquer parte do território nacional. 

§ 2. 0 Os estabelecimentos abrangidos por êste artigo, que 
prestam declaração do impôsto sôbre a renda à parte da emprêsa 
principal, são obrigados a fazer a consolidação dos seus balanços, 
para o efeito da distribuição dos lucros aos empregados, mesmo 
que algum apresente prejuízo. 

Art. 3.0 Empregado é a pessoa física que presta serviços de 
natureza não eventual às emprêsas enquadradas no art. 2.º, sob 
dependência destas e mediante salário. 

Art. 4.° Consideram-se lucros, para os efeitos desta lei, os 
que sejam tributáveis pela legislação do impôsto sôbre a renda, 
deduzíveis do seu montante, além da importância dêste impôsto, 
6% (seis por cento) sôbre o capital realizado da emprêsa, para 
sua remuneração. 

Parágrafo único. Dos lucros apurados na forma dêste artigo 
a emprêsa destinará 50% (cinqüenta por cento) para distribuição 
entre os seus empregados. 

Art. 5.º As filiais, sucursais ou agências, no Brasil, das firmas 
ou sociedades com sede no estrangeiro, sem capital destinado a 
aplicação no território nacional, além da importância do impôsto 
sôbre a renda, deduzirão mais 6% (seis por cento) sôbre o total 
das despesas inicialmente feitas para sua instalação no País. 

Art. 6.º A distribuição a que se refere o parágrafo único do 
art. 4.0 será efetuada por meio de pontos com base nos seguintes 
elementos: 

a) salário; 
b) antiguidade. 
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§ 1.º Os pontos de cada empregado relativos a "salário" serão 
fixados pelo montante recebido durante o ano social, exclusive 
horas extraordinárias, tomando-se por base os números corres-
pondentes aos milhares de cruzeiros. (Ex.: Cr$ 126. 650,30 igual a 
126 pontos.) 

§ 2.º Os pontos da "antiguidade" de cada empregado corres-
ponderão ao número de anos completos de efetivo exercício na 
emprêsa. (Ex.: 26 anos e 8 meses igual a 26 pontos.) 

Art. 7.º A participação de cada empregado será a importân-
cia resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

p 

PE = (S + A) -- na qual 
D 

PE representa a participação do empregado, S os pontos rela-
tivos a "salário", A os pontos da "antiguidade", D o lucro a distri-
buir e P o total de pontos 'de todos os empregados. 

Art. 8.º O empregadp que pedir demissão ou fôr dispensado 
antes do encerramento do ,ano social terá direito, na época própria, 
a uma participação propprcional ao tempo de serviço prestado 
nesse período, salvo improbidade comprovada. 

Art. 9.0 Dentro de 6p dias após a data do encerramento do 
balanço ou balanços abrangendo todo o ano social ou civil, a em-
prêsa comunicará a todos os seus empregados a demonstração da 
conta de lucros e perdas e as importâncias a cada um atribuidas. 

Parágrafo único. Na comunicação de que trata êste artigo, 
será feita a justificação d,.os elementos fundamentais do balanço 
ou balanços, além da indicação do valor individual da participação 
de cada empregado, com as discriminações previstas nos artigos 
6.º e 7.º 

Art. 10. A importância da participação será paga em 4 (qua-
tro) prestações trimestrais iguais, a começar 30 dias após a comu-
nicação a que se refere o :,3.rt. 9.º 

§ 1.º Quando a participação fôr inferior a um mês de salário, 
seu pagamento será efetuFtdo de uma só vez, e, se inferior a dois 
meses, em duas vêzes. 
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§ 2.0 Em caso de necessidade comprovada, quando solicitados 
pelo empregado, a emprêsa fará adiantamentos por conta da sua 
participação. 

§ 3.0 A falta de pagamento da participação, na época em que 
fôr devida, implica na sua cobrança executiva com o acréscimo 
do juro de mora de 10% (dez por cento) ao ano, e tôdas as despe-
sas que a ação acarretar. 

Art. 11. No caso de revisão da declaração de renda, pela repar-
tição competente, ou reconhecido êrro na participação, a emprêsa 
pagará de uma só vez a diferença que daí resultar em favor dos 
empregados, respeitada a distribuição anterior. 

Parágrafo único. Quando a diferença fôr a favor da emprêsa, 
mas inferior a metade da primeira prestação a ser paga, será dedu-
zida integralmente; e quando superior, em tantas vêzes quantas 
necessárias, de forma que os empregados recebam, nas épocas dos 
pagamentos, pelo menos (50';;,,) cinqüenta por cento do valor de 
cada prestação. 

Art. 12. Havendo aumento de capital, visando fraudar os obje-
tivos desta lei, poderá a Justiça do Trabalho determinar que não 
prevaleça o referido aumento para os efeitos desta lei. 

Parágrafo único. No caso de aumento de capital com a utili-
zação de quaisquer fundos que não tenham sido ainda computados 
na participação dos empregados nos lucros da emprêsa, receberão 
êstes, em ações, parte da participação a que teriam direito nos 
têrmos desta lei. Sendo a participação inferior ao valor nominal de 
uma ação, pagará a emprêsa o seu equivalente em moeda corrente. 

Art. 13. Provada a divisão de um mesmo grupo comercial ou 
industrial em várias emprêsas, ou alteração jurídica de sua estru-
tura, com o fim de diminuir os lucros de uma ou de alguma dentre 
elas, iludindo os objetivos da participação, poderá a Justiça do 
Trabalho determinar que, para os efeitos desta lei, as emprêsas 
constantes do grupo sejam consideradas como uma só. 

Art. 14. As emprêsas abrangidas por esta lei são obrigadas a 
fornecer aos sindicatos de empregados das respectivas categorias, 
ou, no caso de inexistência, a quem suas vêzes fizer, os dados, in-
formações, e detalhes relativos à comunicação a que se refere o 
art. 9.º e seu parágrafo. 
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Art. 15. 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. 16. As reclamações relativas à presente lei serão feitas 
na Ju,stiça do Trabalho e as infrações serão punidas com a imposi-
ção de multas que variarão de CrS 1.000,00 a Cr$ 10.000,00, elevadas 
ao dôbro nas reincidências. 

Parágrafo único. Quando ficar provado que a infração tinha 
por fim evitar a participação dos empregados no lucro da emprêsa, 
a pena será de um a seis meses de prisão, aplicada pela autoridade 
competente, a pedido da Justiça do Trabalho, e recairá sôbre o 
responsável ou responsáveis. 

Art. 17. A obrigatoriedade do pagamento da participação nos 
lucros, regulada por 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. 18. Esta lei entrftrá em vigor na data de sua publicação, 
revogando tôdas as dispoiüções em contrário." 

Esperamos - disto ~~stamos certos mesmo - que a Câmara 
lhe dispensará a atenção de que é merecedor, em face da impor-
tância do assunto, dandq, com sua rápida aprovação, mais uma 
demonstração do alto espírito de justiça social que preside à ação 
dêste ramo do Poder Legi1Slativo da República. (Muito bem; muito 
bem. Palmas.) 

DOCUMENTO ENVIADO À MESA PELO SR. DILERMANDO  
CRUZ EM 22-7-1952  

O SR. DILERMANDO CRUZ manda à Mesa para ser publicado 
como lido o seguinte : 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, julgamos oportuno que a Câ-
mara tome conhecimento das considerações expedidas pelo Senhor 
Gilberto Vandsberg na reyista "Indústria Têxtil", referentes a 

PARTIClPAÇÃO NOS LUCROS 

"Participação nos lucros" soa tão bem. Não é por isso de es-
tranhar que, conhecendo a índole dos brasileiros, os nossos legis-
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!adores tivessem incorporado êsse ato "de pura justiça social" à 
Constituição; e no entanto, é de admirar que isso acontecesse quan-
do verificamos que os países mais socializados e os povos imbuídos 
da maior dose de virtudes cívicas, como a Inglaterra, repelem essa 
medida que nos parece tão altruística; quando se vêem os Sindica-
tos trabalhistas mais poderosos e mais esclarecidos do mundo, 
como os inglêses e os americanos, repelir a participação compulsó-
ria nos lucros. Vale, pois, a pena examinar as causas em que se 
louvaram os que, aparentemente, são os maiores beneficiados e 
qual a razão dessa atitude. 

Em primeiro lugar, convém firmar os dois princípios em que 
se baseiam os advogados da participação: 

a) O ideal da "justiça social" requer que os trabalhadores 
participem, juntamente com os investidores, nos resultados finan-
ceiros a que o seu trabalho fêz jus. 

b) A participação nos lucros ou "co-sociedade" (quando ela 
é distribuída na forma de ações, em vez de dinheiro contado) incre-
menta o incentivo para o aumento da produção, ou diretamente 
(nas pequenas emprêsas, nas quais o trabalhador vê com os seus 
próprios olhos o resultado do seu trabalho e o efeito do seu esfôrço 
individual na produção), ou indiretamente, visto o trabalhador 
ficar mais intimamente identificarlo com a indústria em questão, 
criando assim um ambiente mais favorável à produtividade. 

Por outro lado, argumentam os teóricos para negar estas teses, 
principalmente, que: 

a) A participação nos lucros é uma doutrina anti-social, visto 
que recompensa o trabalhador, não em proporção direta ao volume 
e à qualidade do seu labor, mas em relação a fatôres que estão 
inteiramente fora do seu contrôle (máquinas inferiores de repro-
dutividade diversa, tino comercial inadequado da gerência, técnica 
de produção antiquada, condições de mercado, etc), fatôres êsses 
que em geral não são grandemente afetados pelo esfôrço e pela 
produtividade individual. Exemplificando: duas companhias de 
petróleo podem estar trabalhando no mesmo campo petrolífero, 
mas o produto dos poços de uma pode ser usado na produção 
de óleos leves e o da outra na de óleos pesados; ora, não é justo 
que o trabalhador da companhia produzindo óleos leves goze de 
uma recompensa mais alta do que o seu companheiro, quando a 
procura mundial provocar uma alta dêstes óleos, e vice-versa. 
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As Trade Unions da Inglaterra são contra o princípio da par-
ticipação nos lucros, principalmente, por causa dêste caráter anti-
-social. A atitude doutrinária que os sindicatos mantêm é a de 
que a cada trabalhador deveria ser pago "o salário correspondente 
à sua tarefa", sem tomar em consideração o lucro alcançado; com-
pete, por outro lado, ao Estado, é até um dos seus primordiais deve-
res, lançar impostos sôbre os lucros, de maneira que os mesmos 
possam ser gastos em benefício de tôda a comunidade e nunca em 
benefício exclusivo dum pequeno grupo de operários privilegiados. 

b) Todo e qualquer plano de participação nos lucros que 
distribuir dinheiro a ser gasto indiscriminadamente pelos traba-
lhadores é também anti-social, porque aumenta a tendência à in-
flação durante os períodos de prosperidade e exacerba as crises, 
visto diminuir o poder aquisitivo do trabalhador durante as épocas 
de baixa. 

e) Não é justo que os trabalhadores participem nos lucros 
sem participarem também nos riscos dos investidores. Os salários 
são e devem ser sempre p primeiro encargo de qualquer emprêsa; 
assim os trabalhadores gozam de uma posição preferencial seme-
lhante à dos portadores de debêntures e não devem esperar a pos-
sível renda adicional que possa ser obtida pelos portadores de ações 
ordinárias, que correm tqdo o risco no investimento. 

d) A tese de que a participação nos lucros traz qualquer 
contribuição à majoração da produtividade é extremamente duvi-
dosa. Nos pequenos empreendimentos, onde o trabalhador pode 
ver os resultados dos seus próprios esforços, e compará-los com os 
dos companheiros quando êstes estiverem obtendo lucros maiores, 
não há dúvida que existe um incentivo direto e a experiência tem 
demonstrado que em muitos países o seu efeito sôbre a produtivi-
dade (nestas condições especiais) pode ser ponderável. Nas indús-
trias maiores, estão todo~. em geral, de acôrdo em que o incentivo 
direito é inexistente; no entanto, grupo pequeno de grandes indus-
triais que têm pôsto em vigor êsse plano de participação nos lucros, 
ou de "co-sociedade", acham que do mesmo resultou uma melhoria 
nas relações entre o trabalho e a gerência, acarretando com isso, 
indiretamente, um aumento da produtividade. Todavia, em geral, 
isso não se verificou e o resultado do plano para melhorar a atitude 
dos trabalhadores para com a sua emprêsa tem sido absolutamente 
negativo. Tratarei mais tarde dêste aspecto com maiores detalhes. 
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e) Quando uma série de anos gordos é seguida de uma época 
de lucros reduzidos, ou mesmo prejuízos, o descontentamento que 
isso causa nos trabalhadores é proporcionalmente muito maior do 
que o ambiente de boas relações que existia, durante os anos bons, 
entre o trabalho e a gerência. É humano que os trabalhadores se 
habituem a contar com a distribuição anual dos lucros, como uma 
ajuda de custo regular permanente, e instintivamente passem a 
considerar êsse subsídio anual como um "direito adquirido"; daí 
ser o seu ressentimento, quando a sua renda sofre, naturalmente, 
muito grande. 

Nessas circunstâncias vem, geralmente, a exigência, por parte 
dos trabalhadores, de uma explicação do fato e, logo em seguida, 
outra exigência para controlar a emprêsa, o que em certos países 
tem tido resultados nefastos. 

Participação nos lucros na Grã-Bretanha 

A definição oficial, na Grã-Bretanha, da participação nos lu-
cros é a seguinte: "Todo e qualquer caso em que o empregador 
chegue a um acôrdo com os seus empregados, recebendo êles, como 
remuneração parcial de seu trabalho e em adição a seus salários, 
uma participação prefixada nos lucros alcançados pela emprêsa." 

Essa definição abrange um campo largo e inclui todos os pla-
nos de tipo "co-sociedade", em virtude dos quais os trabalhadores 
recebem a sua participação nos lucros sob a forma de ações da 
emprêsa, vindo desta maneira a adquirir, eventualmente, um certo 
grau do seu contrôle. A primeira experiência de que se tem notícia, 
dêste tipo de participação nos lucros, data de 1848, quando cristãos-
-socialistas criaram um certo número de unidades cooperativas de 
produção. Essa experiência não teve êxito e foi somente em 1865 
que as emprêsas de empreendimentos particulares principiaram a 
manifestar interêsse pelo assunto. 

Num exame da história da participação nos lucros da Grã-
Bretanha desde essa data, verifica-se que os planos podem ser clas-
sificados - em linhas gerais - em duas categorias; 

1) Planos do tipo "co-sociedade'', de empreendimentos pe-
quenos, em geral companhias particulares do tipo familiar ou 
controlado por um só dono. ~s.ses ensaios, geralmente, foram feitos 
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deliberadamente como experiência de socialismo, sem ter em vista 
resultados estritamente econômicos. 

2) Planos de participação nos lucros e "co-sociedade" feitos 
por sociedades anônimas que tinham os interêsses dos acionistas 
como interêsse primordial. 

Muitos dos planos do primeiro tipo atingiram os limites extre-
mos - por exemplo: o plano adotado por Crittalls (fabricante de 
armações de janelas em aço), em virtude do qual o proprietário 
socialista virtualmente entregou a gerência de suas fábricas aos 
trabalhadores. Não há dúvida que um certo número de emprêsas 
que adotaram tais planos tiveram um aumento de produtividade 
e lucros, mas pode-se afirmar, sem possibilidade de contestação, 
que em todos êsses casos houve circunstâncias tão individuais e tão 
peculiares ao empreendimento em questão que os resultados dessas 
experiências não têm significação para o problema geral de parti-
cipação nos lucros, como teoria social econômica. É necessário 
também notar que muitos dos êxitos terminaram com a morte do 
empregador ou a cessaç~o da emprêsa e que a maioria foi abando-
nada por falta de sucessp . 

Os planos da categoria 2 merecem um estudo mais aprofunda-
do e convém examinar detalhadamente as emprêsas e os planos 
que obtiveram _maior êxito. 

Indústria de Gás 

A South Metropolitafn Gas Co. instituiu um plano de partici-
pação nos lucros em 188~ . A concessão da Companhia só permitia 
o pagamento de dividenqos aos acionistas caso o preço do gás não 
fôsse além de uma certa quantia, coincidindo também o abatimen-
to no preço do gás de 1/4% adicional para cada redução de 1 penny 
por 1 000 pés cúbicos. O plano inicial dava aos trabalhadores um 
bônus de 1 % sôbre os seus salários anuais, para cada penny de 
redução no preço abaixo de 2 shillings e 2 pence por 1 000 pés. 
Mais tarde o plano foi modificado pela introdução do fator de "co-
-sociedade", em virtude da qual a metade do bônus de ações da 
companhia {... ). Êsse plano teve um êxito tão grande que foi 
adotado por outras companhias de gás e em 1937 essas companhias, 
com um capital acima de 100 milhões de libras, distribuíram quase 
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400 mil libras em bonificações aos seus 50 mil empregados, ocasião 
em que a bonificação média para as 44 companhias em questão 
era de 5,8 % dos salários. É mister frisar que não só o caráter do 
plano, mas as circunstâncias em que essa indústria opera, são 
excepcionais em inúmeros aspectos importantíssimos; por exemplo, 
a estabilidade no volume de vendas e de preços, e conseqüentemente 
a cotação dos títulos das emprêsas de gás, são normalmente está-
veis. Essas peculiaridades têm evitado a falta de pagamento e 
mesmo as flutuações no montante das bonificações. Em muitíssi-
mos casos de planos similares, por parte de outras indústrias, houve 
fracassos, justamente por causa das flutuações no pagamento das 
bonificações . 

Um outro tipo de plano de participação nos lucros que foi 
adotado por um certo número de grandes indústrias na Grã-Breta-
nha é aquêle que permite uma renda prefixada ti.os acionistas e, 
depois do pagamento dêsse dividendo, distribui os lucros adicionais 
aos trabalhadores até uma outra percentagem prefixada. Um 
exemplo típico é o plano de Vauxhall Motors, em que 6% sôbre o 
capital líquido é empenhado para pagamento de dividendos dos 
acionistas, 10% da soma restante depositado no "fundo de partici-
pação nos lucros", o qual é distribuído conforme os saldos das 
contas correntes dos empregados no dito Fundo, em proporção aos 
seus salários e tempo de emprêgo. Outros exemplos dêsse plano de 
percentagem prefixada são John Lewis Co-partnerships, Triplex 
Safety Glass Co., Glacier Metais Ltd. e Bryant & May Ltd. 

Ainda outro tipo de plano faz a distribuição da participação 
em títulos, denominados "certificados de co-sociedade" ou "ações 
especiais para os trabalhadores" . Êsse tipo de ações não tem cota-
ção no mercado e não tem direito de voto, mas goza dos mesmos 
dividendos das ações comuns. Uma das emprêsas que têm feito 
ensaios dessa ordem foi Lever Bros. antes de sua consolidação em 
Uniliver, em 1929. Foi também adotado por J. J. Colman Ltd. 
em 1933, depois de um ensaio anterior de um plano de percenta-
gens prefixadas. 

Conforme as estatísticas do Ministério do Trabalho da Ingla-
terra, o ano em que existiu maior número de planos de participação 
nos lucros foi o de 1932. Naquele ano, houve 410 emprêsas que 
tinham planos, de forma diversa, em operação, e o número de em-
pregados atingidos foi de 430 mil; aproximadamente 2% do total 
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dos assalariados britânicos. Desde 1937 houve um declínio, lento 
mas constante, do número de planos em operações e do número 
de empregados particulares. Antes de 1937 iniciaram-se e abando-
naram-se 400 planos. Os motivos para a cessação da operação 
dêsses planos foram os seguintes: 

a) Redução dos lucros, prejuízos ou falta de êxito 105 
b) Cessação da emprêsa ou morte do empregador 50 
e) Modificações ou transferência dos negócios . . . 53 
d) Desinterêsse por parte dos empregados ou insa-

tisfação nos seus resultados . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
e) Descontentamento por parte dos empregados 16 
f) Sua substituição por salários mais altos, hono-

rário~ mais curtos ou outros benefícios . . . . . 46 
g) Outras causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Total 402 

É lícito também perpuntar-se, baseando-se na experiência das 
indústrias de certo vulto que têm mantido planos durante um certo 
período de anos, se é possível aquilatar-se o valor da participação 
nos lucros numa sociedade anônima funcionando num sistema de 
economia de livre empr~endimento. 

Uma das conclusões admitidas pela quase unanimidade das 
emprêsas que adotaram :planos de participação nos lucros é que os 
mesmos têm pouquíssimp ou nenhum valor como incentivo direto 
para a maior produtividade. Mas, de outro lado, muitos pretendem 
que os planos têm valor porque criam o espírito de lealdade ou, 
pelo menos, melhoram as relações entre o trabalho e a gerência. 
Isso até certo ponto é confirmado pelo estudo comparativo de dis-
sídios nas emprêsas com e sem planos de participação nos lucros. 
É razoável supor que qualquer empregador que espontâneamente 
promove sistema desta categoria é um empregador esclarecido e 
progressista, que tem por norma fomentar as boas relações com 
os seus trabalhadores, e é natural esperar que um empregãdor 
dêsse tipo goze de mão-de-obra mais satisfeita e a sua emprêsa 
funcionasse num ambiente de boas relações mesmo se não hou-
vesse introduzido o seu plano de participação nos lucros. 
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Mais: o partido político Liberal, que já foi uma fôrça domi-
nante na política britânica, está hoje moribundo, é o único que 
tem no seu programa um item sôbre a participação nos lucros. 
Nem o Partido Trabalhista nem o Partido Conservador, nem mes-
mo o Partido Comunista ou algum partido independente, advogam 
sequer obrigatoriedade de participação nos lucros. No manifesto 
eleitoral oficial do Partido Liberal, publicado em 1949, consta o 
seguinte: 

"Um Govêrno Liberal apresentaria ao Parlamento um projeto 
de lei exigindo que tôdas as emprêsas industriais com um capital 
mínimo de 50 000 libras, ou que empregassem o mínimo de 50 em-
pregados, seriam obrigados a submeter, dentro de um certo prazo, 
à aprovação de um comitê especialmente constituído para tal fim 
um plano, incorporando princípios fundamentais. Na eventuali-
dade de uma emprêsa poder provar, com plena satisfação do comitê, 
não ser prático estabelecer tal plano, a dita emprêsa receberia um 
certificado de exceção . " 

Os princípios aludidos nesse manifesto são: 
a) Os empregados devem receber, pelo menos, os salários 

mínimos estabelecidos por lei ou Trade Union regulando a ativi-
dade em questão, incluindo-se (nesse salário mínimo) qualquer 
bônus ou adicional negociado. 

b) Depois que as reservas e outros fins apropriados tiverem 
sido satisfeitos, incluindo-se nesses últimos o pagamento dos divi-
dendos sôbre as ações preferenciais e o pagamento de um dividendo 
às ações ordinárias na base da renda dos investimentos em apólices 
para dois anos, os lucros restantes devem ser distribuídos entre os 
que participam ativamente na emprêsa (de acôrdo com os seus 
salários e tempo de serviço) e os portadores de ações ordinárias. 

e) Deve-se encorajar os empregados a se tornarem acionistas 
de tôdas as grandes emprêsas e, quando possível, também das pe-
quenas companhias . 

d) Todo indivíduo com mais de 21 anos de idade que já 
participou ativamente num negócio durante o mínimo de 3 anos, 
pode ser eleito para a Diretoria - caso haja Diretoria - e para 
qualquer corpo consultivo os empregados de tôdas as categorias, 
mesmo no caso de não serem sócios de uma Trade Union. 
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Um govêrno liberal tomaria medidas para atender o princípio 
da participação nos lucros a tôdas as emprêsas que visem lucros, 
não obstante os meios de sua aplicação poderem variar. 

É significativo que mesmo um partido como o Liberal Party, 
no desespêro da sua luta pela sobrevivência e que estava apelando 
para todos os recursos para angariar votos, cercasse a sua promes-
sa de beneficiar a massa de operários pela participação obrigatória 
nos lucros, de tantas reservas de maneira a ficar quase inoperante. 
Por exemplo: prevê-se, logo no seu primeiro parágrafo, que, para 
uma emprêsa que provar a um comitê "que não é prático estabe-
lecer tal plano, essa emprêsa receberia um certificado de exceção". 

Antes mesmo de entrar no plano frisa-se a exceção: depois de 
cercar os princípios do plano de reservas e salvaguardas rígidas, 
que o transformam numa mera sombra para os apologistas da 
tese da participação, o Manifesto do Partido Liberal termina com a 
frase "não obstante os meios de aplicação do principio poderem 
variar", o que deixa tudo impreciso, a ponto de fazer-nos supor que 
o Partido não considerfi a proposta viável e só usa a tese como 
isca para votos. 

Um dos aspectos mais significativos da aplicação do sistema 
de participação nos lucros, na Grã-Bretanha, é que as emprêsas 
mais lucrativas são ju:;;tamente aquelas que têm o menor valor 
social e vice-versa. Grandes lucros são geralmente alcançados pelas 
emprêsas de bebidas, do jôgo, bem como o comércio de artigos de 
luxo; em contraste, as indústrias pesadas vitais, tais como a mine-
ração, as viações férre~s, a construção de navios e o aço, rendem 
lucros pequenos e às vêzes nenhum . Assim, no caso especial da 
Inglaterra, êsse fato pode licitamente ser citado como argumento 
adicional, que o princípio da participação nos lucros é doutrinà-
riamente anti-social. 

ParticipaçãQ nos lucros nos Estados Unidos 

Não existe, nos Estados Unidos, nenhuma obrigação legal para 
a instituição de participação nos lucros. Todavia, as legislações 
tanto federal como estaduais tomam conhecimento, direta ou indi-
retamente, da existência de tais planos, na forma seguinte: respei-
tando-se os limites impostos pela Lei do Impôsto de Renda e os 
regulamentos do Fisco Nacional, quaisquer quantias pagas aos 
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empregados no sistema de participação nos lucros podem ser dedu-
zidas da renda tributada do empregador. Essa facilidade é idêntica 
ou muito similar às concedidas às rontribuições feitas pelo empre-
gador para qualquer outro tipo de plano de beneficência. 

Visto que, na concepção americana, os planos de participação 
nos lucros são de fato programas de beneficência, êles estão üpso 
facto sujeitos à legislação federal e estadual, regulando as nego-
ciações de contratos coletivos. Assim sendo, caso um sindicato tra-
balhista, devidamente constituído, deseje negociar a instituição de 
um plano de participação nos lucros, o empregador não pode negar-
-se a "negociar de boa-fé". Todavia, essa exigência não significa 
que êle seja obrigado a aceitar quaisquer das cláusulas do plano 
pedido pelo sindicato ou mesmo estabelecer sequer qualquer plano. 
Mas, desde que o empregador estabeleceu, de mútuo acôrdo com o 
sindicato, um plano de participação nos lucros, não pode modificá-
-lo ou terminá-lo unilateralmente, salvo se o seu direito de assim 
proceder fôr incluído no acôrdo original firmado com o sindicato. 

Não me consta que haja alguma iniciativa nesse sentido por 
qualquer dos grandes sindicatos, em contraste com os seus pedidos 
freqüentíssimos de marginal benefits de tôdas as outras modalida-
des de previdência e beneficência. 

O empregador caso institua a participação nos lucros é obri-
gado a tomá-la em consideração nos cálculos que fizer, para pla-
nejamento do trabalho extraordinário que ultrapassar o horário 
de 40 horas por semana, conforme o estabelecido pela legislação 
federal. 

Ocorrência de planos de participação nos lucros nos EE. UU. 

A existência de tais planos já é bem velha nos Estados Unidos, 
isto é, desde 1869; entre os que existem hoje há vários dêles que 
datam de antes de 1920. Essa questão tem sido muito debatida 
durante todos êstes anos, sem que se chegue a qualquer decisão, 
não obstante os adeptos patronais terem-se organizado, a fim de 
fazer uma larga propaganda dos méritos do sistema. 

É um fenômeno, aparentemente paradoxal, que os apologistas 
mais ardentes, nos Estados Unidos, da participação nos lucros se-
jam justamente os "patrões" e não a mão-de-obra. Acho que a 
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explicação se encontra nos seguintes fatos: A segunda guerra 
mundial estimulou o crescimento da participação nos lucros, por-
que durante ela os salários e os honorários foram congelados; no 
entanto as restrições não atingiram integralmente o estabelecimen-
to de planos de beneficência e, assim, um empregador que se en-
contrava na necessidade de conservar a sua mão-de-obra perita 
usava êsse meio para aumentar os salários legalmente congelados. 
Além disso, a alta na taxação do Impôsto de Renda e Lucros Ex-
traordinários trazia em muitos casos vantagens ponderáveis em 
arranjar tôdas as deduções possíveis na renda tributada. 

A tendência cada vez mais acentuada dos grandes sindicatos 
trabalhistas exigirem das emprêsas planos de previdência, com o 
fim de reforçar os parcos benefícios oriundos da legislaÇão federal 
de segurança social, tem levado os empregadores a advogarem pla-
nos de participação nos lucros, em vez de planos de previdência 
pura e simples. 

O motivo é óbvio. A National Industrial Conference Board 
declarou o seguinte: "Muitos dos nossos peritos recomendaram que 
as pensões fôssem fornecidas pela utilização de uma porcentagem 
dos lucros da emprêsa, a fim de, por êsse meio, instituir um sistema 
de aposentadoria sem que a emprêsa assumisse o compromisso de 
fazer contribuições fixas 1 necessárias a qualquer sistema de pen-
sões-seguro. Conseqüentemente, o sistema de um fundo de partici-
pação nos lucros para garantir pensões foi reconhecido como um 
dos melhores meios para solucionar o problema das emprêsas com 
a aposentadoria dos seus empregados na idade de serem refor-
mados. 

Há alguns anos passados, a National Industrial Conference 
Board fêz um estudo dqs problemas de participação nos lucros, 
examinando 3 498 emprêsas que tinham a intenção de fazer uma 
tentativa nesse sentido e verificou que 401 tinham conseguido pôr 
em exeeução planos dêsse gênero; mais ou menos na mesma oca-
sião, o U. S. Bureau of Labor Statistics mostrou que das 15 636 
emprêsas inquiridas somente 300 adotavam a participação nos 
lucros. Nota-se que a percentagem da Conference Board é de .... 
111/2% e a da U. S. Bureau menos de 2%; o que é, sem dúvida, 
uma confirmação dos intµitos propagandistas da associação patro-
nal. As estatísticas tampém demonstram que a percentagem de 
fracasso dos planos de beneficência baseados na participação nos 
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lucros é mais alta do que a de qualquer outro tipo de plano de 
beneficência e, em dois estudos já feitos, ficou provado que pelo 
menos 60 % dos planos de participação nos lucros falharam. 

Modalidades de planos de partic~pação nos lucros nos EE. UU. 

Em geral, há duas modalidades de planos de participação nos 
lucros nos Estados Unidos: a que distribui imediatamente a parti-
cipação e a que faz uma distribuição diferida. A que faz a distri-
buição em dinheiro aos seus empregados, geralmente uma vez por 
ano, e a segunda, que deposita os pagamentos num fundo trust 
irrevogável com contas correntes individuais para cada participan-
te. Em regra, o objetivo dêsses planos é o de fornecer benefícios na 
ocasião da aposentadoria e conseqüentemente as somas depositadas 
não ficam ao livre dispor dos empregados, salvo nos casos de de-
missão, invalidez, morte ou terminação do ernprêgo. Antigamente, 
a maioria dos planos era do tipo de distribuição imediata, mas pre-
sentemente a tendência marcada é em favor do segundo tipo, ou 
os de uma única bonificação de aposentadoria, ou os de uma boni-
ficação suplementar já existente. 

A opinião unânime dos empregadores que estabeleceram pla-
nos de participação nos lucros é a de que a mesma deve obedecer 
sempre a uma fórmula bem definida e que seja aceita de antemão 
pelos empregados, considerando os planos de participação nos lu-
cros meramente como uma modalidade de planos de salário-incen-
tivo. É também universalmente aceita a opinião de que, se as nor-
mas dos planos de salários-incentivos não forem estabelecidas de 
antemão, o empregado não terá meios de saber qual será a sua 
recompensa, caso forneça o esfôrço necessário para cumprir uma 
tarefa desconhecida, e nessas condições nenhum plano-incentivo 
pode ser atrativo para trabalhador. Todavia, um dos industriais 
que tornou a liderança na advocacia do sistema de participação nos 
lucros, como incentivo de maior produção, não é dessa opinião e 
declarou: 

"Com a exceção de um negócio já há muito estabele-
cido e estabilizado, não acho prático ou mesmo possível 
chegar a uma fórmula razoável sôbre tôdas as condições 
que possam vir a existir futuramente, tais como modifica-
ções na capitalização, rateios novos no custo da mão-de-
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-obra em relação à renda, novos produtos, etc. Não se paga 
dividendos aos acionistas em virtude de uma fórmula e 
não vejo nenhum motivo fundamental por que um plano 
de participação nos lucros deva necessitá-lo." 

Nos Estados Unidos, a participação dos empregados nos lucros 
é, em geral, fixada de três maneiras; a maioria dos planos fazem 
a participação dos empregados variar diretamente com os lucros 
auferidos e especificam que: 2 'f., do total dos lucros deve ser em-
penhado como a parte dos empregados. A fim de chegar a uma 
quantia certa a ser distribuída, os dividendos e os impostos são 
geralmente deduzidos dos lucros líquidos; o método "salário-divi-
dendo" de distribuição é menos freqüente, e neste tipo de plano 
a bonificação dos empregados é conforme aos dividendos declara-
dos, em vez de se tornar por base os lucros verificados; neste terceiro 
caso, o plano prevê que, quando os lucros atingirem um dado nível, 
os empregados receberão uma certa percentagem de seus salários, 
a título de bonificação, e tem tido pouca aceitação, tendo sido 
adotado unicamente por 1 uma companhia nesses últimos anos. 

As três modalidades acima descritas visam determinar as so-
mas a serem distribuída:> aos empregados em conjunto. A divisão 
dessa quantia entre os empregados individualmente baseia-se em 
diversos critérios, sendo os mais usados o salário, o tempo de 
salário, o tempo de emprÉ~go ou uma combinação dêsses dois fatôres. 

Da farta literatura e das intermináveis discussões havidas nos 
Estados Unidos sôbre êste assunto, depreende-se que os principais 
argumentos teóricos, pró e contra, são os que já enumeramos; mas 
o ambiente nos EE. UU. é inteiramente sui generis; na Inglaterra, 
por exemplo, a preocupação é já de aspecto doutrinário, afirmando 
os governantes socialistas que o sistema é anti-social; os emprega-
dos pouco se interessam porque só existe agora na Inglaterra uma 
remotíssima possibilidade de um empregado tornar-se um self-made 
man e, assim sendo, por fôrça que há de preferir um salário fixo, 
que seja o mais alto possível, a assistência social imediata, em vez de 
salário fixo mais baixo e participação futura e flutuante; por isso, 
é natural que na Inglaterra os aspectos doutrinários recebam maior 
destaque no debate desta questão. Nos EE. UU. o operário tem a 
oportunidade de tornar-se a big business man e a mão-de-obra de-
sinteressa-se do aspecto doutrinário, o papel dos seus sindicatos é 
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o de obter a sua parte justa do produto do labor fornecido e muitos 
líderes sindicalistas desconfiam da participação nos lucros como 
"camouflage capitalista". O têrmo "capitalista" é mal empregado 
- um truque que o management está experimentando para criar 
confusão nas negociações e ceder como sempre o menos possível. 
Não é usual nos EE. UU. dizer-se "Capital and Labour", como se 
diz na Inglaterra, mas "Management and Labour", o que não deixa 
de ser significativo. 

Comentários Complementares 

Acaba de chegar a última publicação da International Labour 
Office: "Profit Sharing - A Review", e com satisfação verifiquei 
que o relatório do Instituto Internacional de Genebra coincide 
com o estudo que fiz em 13-2-51, não só quanto às pesquisas e con-
clusões mas também quanto à sua forma de apresentação, não 
obstante ter-me limitado à análise das razões que levavam as 
democracias ocidentais e os seus sindicatos trabalhistas a recusa-
rem a obrigatoriedade da participação nos lucros. 

O objetivo do Instituto Internacional é o seguinte: "Hoje em 
dia aceita-se em geral o fato de que sem um aumento na produção 
não pode haver progresso econômico duradouro, e tal aumento na 
produção não pode ser alcançado satisfatoriamente sem a mais 
ampla cooperação entre o trabalho e a gerência. Conseqüentemen-
te, em quase todos os países os governos e as organizações de em-
pregadores e empregados estudam com o maior interêsse a aplica-
ção de medidas para fomentar essa cooperação. Entre elas, figura 
a concessão aos trabalhadores, em adição aos seus salários comuns, 
de uma participação nos lucros da emprêsa." O presente artigo 
passa em revista, ligeiramente, os acontecimentos verificados no 
campo da participação nos lucros em alguns países e discute as 
possibilidades da sua instituição, como um meio de promover a 
colaboração entre empregados e empregadores, levando o trabalha-
dor a fazer maiores esforços para aumentar o rendimento do seu 
trabalho. Em primeiro lugar, trata dos planos voluntários da par-
ticipação nos lucros, referindo-se especialmente às experiências 
realizadas, nesse sentido, no Reino Unido e nos Estados Unidos; 
depois passa em revista os planos de participação compulsória nos 
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lucros, estabelecida por lei ou por decisão de Tribunais Industriais, 
concluindo com um estudo crítico do problema em geral; e termina 
o relatório do Instituto Internacional: · 

"Pode-se agora fazer um resumo das conclusões prin-
cipais patentes neste exame. O tipo ideal de participação 
nos lucros parece ser o que cada emprêsa elaboraria, de-
terminando os detalhes do seu próprio plano em coopera-
ção com o sindicato trabalhista que representa os seus 
empregados e que o poriam em execução ·e o administra-
riam em plena e completa colaboração dêsse sindicato 
trabalhista. Tal plano poderia ser ajustado para se adap-
tar às necessidades especiais de cada emprêsa; seria 
plenamente compreendido pelos empregados e assim po-
deria se esperar que reduzisse os dissídios industriais e 
fornecesse um incentivo para a sua eficiência; poderia ser 
modificado periàdicamente, caso fôsse necessário, com o 
acôrdo mútuo do empregador e do sindicato, fomentando 
assim entre os qois uma espécie de sociedade de um em-
preendimento comum, condição básica e necessária de 
qualquer êxito. 

Dispõe de muito poucos detalhes quanto ao funciona-
mento, na prática, dos planos de participação compulsória 
instituídos por lei, mas é claro que êles não podem asse· 
gurar as vantagens acima mencionadas com a mesma 
fôrça dos planos cte participação nos lucros instituída como 
resultado de um acôrdo voluntário entre o empregador e 
os empregados, quando ambos têm interêsse no êxito do 
mesmo. 

Nunca é demais insistir em que não é fútil, mas posi-
tivamente perigoso, considerar a participação nos lucros 
como um substituto do pagamento de um salário adequa-
do, como um meio de enfraquecer as obrigações trabalhis-
tas ou como um remédio para uma gerência que se mostre 
medíocre. A experiência do Reino Unido e dos Estados 
Unidos demonstra, conclusivamente, que sómente as em-
prêsas que pagam um salário equitativo gozam da confi-
ança dos sindicatos trabalhistas, que, administrados efi-
cientemente, podem fazer funcionar, com êxito, um esque-
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ma de participação nos lucros. Por outras palavras: um 
plano de participação nos lucros deveria ser um dos últi-
mos e não um dos primeiros itens a serem postos em vigor 
em qualquer programa adequado de relações industriais. 
Também não é acertado considerar a participação nos 
lucros como um método de induzir o trabalhador a forne-
cer um esfôrço maior; em geral, quase todos os planos 
de participação nos lucros que foram estabelecidos na 
esperança de ganhos materiais imediatos têm sido um de-
sapontamento para os seus padrinhos, não só porque a 
participação nos lucros, recebida por cada trabalhador, 
tem sido ou incerta demais ou pequena demais para 
constituir um incentivo eficaz de maior esfôrço, como tam-
bém deixou de reconhecer qualquer correlação direta entre 
o seu próprio esfôrço e o bônus de lucros que recebeu. Se 
o objetivo principal é o aumento da produtividade da 
mão-de-obra, de preferência à promoção da colaboração 
entre a gerência e o trabalhador, parece preferível qual-
quer sistema de "pagamento de incentivo" que vincule 
diretamente os pagamentos de salários à produtividade 
dos trabalhadores, à participação nos lucros. 

Em resumo, a filosofia da mútua colaboração do em-
pregador e do empregado na tarefa da produção é a pró-
pria essência da participação nos lucros, e esta só pode 
ter êxito quando colocados nessa filosofia básica e não 
nos outros ganhos materiais que ela possa acarretar." 

Os pesquisadores de Genebra não conseguiram informes sôbre 
os resultados práticos obtidos pelos países que adotaram a obriga-
toriedade da participação nos lucros; o relatório limita-se a dar o 
seguinte resumo da legislação promulgada, que parece ser mais ou 
menos letra morta. 

AMÉRICA LATINA 

Num certo número de países latino-americanos, a 
participação nos lucros, de uma forma ou de outra, é 
compulsória, por lei. Em geral, tal legislação parece ter 
sido instigada mais pela crença de que a participação nos 
lucros é um método de promover a justiça social, fazendo 
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o trabalhador participar na renda líquida ganha pela em-
prêsa, sua empregadora, do que com o fim de que ela seja 
um meio de diminuir dissídios industriais ou de aumentar 
a eficiência da mão-de-obra. Visto a própria lei estabelecer 
moldes para se calcular e distribuir a participação do tra-
balhador nos lucros, não se tem procurado ajustar o plano 
dessa participação às necessidades de qualquer emprêsa 
individual ou elaborar os seus detalhes de cooperação com 
os representantes dos empregados. Quase não se dispõe 
de detalhe quanto ao funcionamento na prática dessa 
legislação de participação nos lucros nos vários países. 
Os requisitos postos em vigor por lei de alguns dêles po-
dem ser resumidos no seguinte: 

Por fôrça das cláusulas 146 e 153 do Código do Tra-
balho promulgado no Chile em 1931, tôdas as emprêsas 
industriais e comerciais que apresentarem um lucro líqui-
do são obrigadas a empenhar uma soma, nunca menor de 
20% de tais lucros, a fim de pagar um bônus anual aos 

1 

seus empregadc)s. Os lucros líquidos da emprêsa corres-
pondem à soma taxada no impôsto de renda, aceita pela 
Diretoria-Geral do Fisco Nacional, menos uma dedução 
de 8% de juros sôbre o capital investido pela empregadora 
na erhprêsa e :mais 2 % sôbre o capital de investimento 
como uma reserva para imprevistos. A metade da parte 
dos lucros empenhados para distribuição na forma de 
bônus deve ser feita ao empregado em proporção ao seu 
salário anual e a outra metade conforme o número de 
anos que tiver de emprêgo. 

As cláusulas 402 e 406 no Código obrigam tôdas as 
emprêsas de mineração e transporte ou outras emprêsas 
industriais e comerciais, que empregarem mais do que 25 
assalariados, a empenhar nunca menos que 10 % dos seus 
lucros líquidos anuais para serem distribuídos entre os 
seus assalariados. A parte dos lucros empenhada não 
pode nunca e}!.:ceder a 6 7< do total dos salários pagos 
durante o ano; metade da participação nos lucros tem de 
ser paga aos sindicatos trabalhistas, para ser empregada 
em fins estipuli=1dos na lei, e a outra metade é distribuída 
entre os assalariados que são sócios do sindicato e que 
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trabalharam o mínimo de 70 % dos dias úteis do ano prece-
dente, sendo o pagamento em proporção aos seus salários 
e ao número de dias trabalhados . 

Na Colômbia, também se estabeleceu a participação 
compulsória nos lucros e a lei devia ter entrado em vigor 
em primeiro de janeiro de 1950. Um decreto datado em 19 
de julho de 1948 dá aos empregados permanentes o direito 
de uma participação nos lucros das emprêsas que os em-
pregam. A lei aplica-se aos estabelecimentos comerciais 
com o capital de cem mil pesos ou mais e que empregarem 
mais do que 20 empregados permanentes; aos estabeleci-
mentos industriais com o capital de cem mil pesos ou mais 
e que empregarem mais do que 30 empregados perma-
nentes; às emprêsas agrícolas de duzentos mil pesos ou 
mais, que empregarem mais do que 30 empregados per-
manentes, e às fazendas pecuárias com o capital de du-
zentos mil pesos ou mais, empregando mais que 20 em-
pregados permanentes. 

A participação do empregado nos lucros a serem dis-
tribuídos é calculada conforme um sistema de "notas", 
baseado nos seguintes fatôres: 

a) salário recebido; b)responsabilidade de família; 
e) antiguidade; d) regularidade no comparecimento ao 
serviço; e) eficiência e probidade. 

Só metade de cada participação pode ser paga direta-
mente ao trabalhador em dinheiro e o saldo é depositado 
em seu nome num banco ou agência designada pelo go-
vêrno, sendo permitido sacar contra êsses depósitos só-
mente em determinadas circunstâncias. 

A participação de cada trabalhador é proporcional ao 
número de "notas" obtidas e nunca pode ultrapassar me-
tade do salário ganho durante o ano; nenhum trabalhador 
tem direito a participação nos lucros da emprêsa salvo se 
êle tiver sido empregado durante o ano financeiro inteiro 
a que se referem os lucros em questão; um trabalhador 
que deixa a emprêsa voluntàriamente ou é despedido, pode 
também, caso tenha estado empregado durante o mínimo 
de 6 meses, receber uma participação nos lucros propor-
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cional a seu período de emprêgo, salvo se tiver sido demi-
tido por ofensa séria ou outra causa justa; a distribuição 
dos lucros aos empregados só se inicia quando os lucros 
ganhos ultrapassarem 12% do capital e a sua participação 
aumenta progressivamente 5 % sôbre a soma que excede 
a base de 12%, mas não ultrapasse 15%, ao máximo de 
20%, quando o excesso dos lucros exceder o nível de 35%. 

Um decreto equatoriano datado de 2 de dezembro de 
1948 estipula que todos os empregados devem participar, 
à razão de 7%, dos lucros líquidos das emprêsas onde 
estiverem empregados - 5 'íi, devem ser distribuídos a 
cada empregado diretamente em proporção ao total da 
remuneração recebida durante o respectivo ano e 2% de-
positados pela emprêsa num Fundo de Seguro por conta 
do respectivo empregado, numa conta de economia para 
serviço social em benefício dos empregados. 

O esquema peruano para a participação nos lucros foi 
criado pelo Decreto Legislativo de 3 de dezembro de 1948, 
que regulamentpu o art. 45 da Constituição do país . :illsse 
decreto aplica-s~ a tôdas as emprêsas cujo capital regis-
trado fôr de 50 mil soles-ouro ou mais, concedendo uma 
participação nos lucros a todos os empregados mensalistas 
ou assalariados, A soma total a ser distribuída entre os 
empregados é fixada em 30 % do lucro líquido anual, de-
pois de ser feita a dedução dos lucros brutos, entre outros 
itens, de 10 % sôbre o capital. A participação dessa soma 
a ser atribuída a cada trabalhador é fixada de acôrdo com 
uma regulame:q.tação que toma em consideração a sua 
renda individual, antiguidade, regularidade e eficiência. 
Da soma devida a cada trabalhador, 20 ~{, é-lhe dado em 
dinheiro e o saldo na forma de ações não-transferíveis e 
registradas no '~Fundo do Trabalho". O Fundo deve usar 
o capital assim adquirido em promover medidas benéficas 
para seus sócios, tal como casas, e deve pagar um dividen-
do sôbre suas ações, de acôrdo com os lucros auferidos. 

O art. 63 da Lei do Trabalho da Venezuela, de 1936, 
concede o direito de uma participação nos lucros a todos 
os empregados que percebam honorários ou salários. O De· 
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ereto de 17 de dezembro de 1938 declara a obrigatoriedade 
da participação nos lucros das emprêsas industriais, comer-
ciais e de certas grandes emprêsas agrícolas e de pesca. 
( ... ) Previa-se também uma redução proporcional na 
participação do empregado caso os lucros líquidos auferi-
dos não fôssem suficientes para fazer os pagamentos con-
forme a tabela prescrita . Metade da sua participação 
devia ser paga ao empregado em dinheiro, uma vez por 
ano, durante os 5 dias anteriores ao Natal, e o saldo, depo-
sitado a seu crédito num Banco aprovado pelo Govêrno . 
Essa última previsão, todavia, resultou na abertura de 
numerosas contas de economia que eram pequenas demais 
para ter valor prático para os trabalhadores e ao mesmo 
tempo assoberbavam a contabilidade dos Bancos; assim 
um decreto promulgado em 15 de dezembro de 1941 esti-
pulava que os lucros só deviam ser divididos quando a 
soma total de crédito do trabalhador alcançasse 20 bolí-
vares ou mais; a restrição quanto à soma total foi abolida 
pelo Decreto de 23 de dezembro de 1943. 

A cláusula que estipulava que a quarta parte da par-
ticipação do trabalhador nos lucros devia destinar-se à 
econJmia foi restaurada pela Lei de 4 de maio de 1945. 
Conforme as cláusulas 76 a 96 da Lei de 1947, tôda em-
prêsa comercial ou industrial é obrigada a distribuir entre 
seus empregados, no fim de cada ano fiscal, pelo menos 
10% dos lucros líquidos ganhos durante o respectivo ano; 
tal distribuição deve ser feita dentro do prazo de dois me-
ses depois da data da publicação do balanço do ano fiscal. 
Estas declarações financeiras podem ser examinadas e ve-
rificadas quando a maioria absoluta dos trabalhadores da 
emprêsa pedirem tal exame e fizerem uma petição nesse 
sentido à respectiva Inspetoria do Trabalho para a nomea-
ção de um ou mais peritos para êsse fim. Nos cálculos 
efetuados para se chegar aos lucros líquidos da emprêsa, 
fazem as deduções dos lucros brutos dos juros sôbre o 
capital investido à razão de nunca mais de 6% ao ano; 
e de 10 do saldo restante que deve também ser deduzido 
para a formação de um fundo de reserva. 
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O trabalhadot individual beneficia-se em proporção à 
sua renda paga pela emprêsa durante o ano, mas em caso 
nenhum pode a sua bonificação de participação nos lucros 
exceder os seus honorários ou os salários de dois meses; 
75% da sua participação nos lucros deve ser paga em di-
nheiro e o saldo, quando chegar à soma de 50 bolívares 
ou mais, deve ser depositado numa conta de economia em 
seu nome, no Banco dos Trabalhadores, ou noutra insti-
tuição bancária designada pelo Executivo Federal. :i!:sses 
depósitos de economia só poderão ser retirados quando 
chegarem à soma de 2 000 bolívares ou mais, ou, ainda, 
depois que forem feitos depósitos anuais, excetuando-se 
as somas que possam ser retiradas, quando necessário, 
para: a) compra de, ou pagamento do total ou parte do 
preço de uma casa ou fazenda; b) caso de incapacidade 
total e permanente do trabalhador que fôr devidamente 
comprovada. ( ... ) 

Deve-se acr~scentar que a Constituição promulgada 
na Venezuela em 9 de julho de 1947 prevê a promulgação 
de legislação trabalhista que assegure, inter alia, "um sis-
tema de participação nos lucros das emprêsas para os 
assalariados e oµtros empregados, e medidas para fomen-
tar economias". 

Na Bolívia~ participação nos lucros tem tomado uma 
forma mais simples: a de um bônus a.o empregado nos 
anos em que houver lucros. A Lei Geral do Trabalho de 
1939 estipula que "os donos de emprêsas que auferirem 
um lucro no fim do ano são obrigados a conceder a seus 
empregados mensalistas um bônus anual não menor que 
um mês de salários e 15 dias aos assalariaaos de acôrdo 
com a tabela e~tabelecida na regulamentação geral do 
trabalho". 

Um decreto leg·islativo promulgado em 27 de dezem-
bro de 1943, e :µiais tarde incorporado na Lei de 22 de 
novembro de 1945, exige que tôdas as emprêsas comerciais 
e industriais empenhem, com êsse fim, até o máximo de 
25% de seus lucros. Um decreto de 2 de outubro de 1947 
estipulou que as emprêsas que tenham rendido lucros lí-
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quidos llo ano de 1945 e 1946 deviam pagar um bônus 
anual aos seus empregados à razão de um mês de honorá-
rios aos mensalistas e de 15 dias aos assalariados. 

Diz-se que um tipo similar de participação nos lucros 
existe na República Argentina, mas numa base voluntária.· 

PLANO COLETIVO NA EUROPA ORIENTAL 

Recentemente, alguns países da Europa Oriental ado-
taram um tipo diferente de participação nos lucros em que 
parte dêstes, que forem auferidos pela emprêsa, não são 
distribuídos individualmente a cada empregado, mas sim 
doados à respectiva organização trabalhista, a fim de fi-
nanciar medidas de beneficência em favor dos trabalha-
dores em grupo. 

A Tcheco-Eslováquia introduziu êsse tipo de participa-
ção, em virtude de um decreto emitido em 1945; o plano 
é baseado no art. 24 do Decreto Presidencial de 24 de ou-
tubro de 1945, que regula o funcionamento dos Conselhos 
de Usina, e na ordem governamental, datada de 5 de 
novembro de 1945, que regula o dito artigo. Esta lei 
exigia que tôdas as emprêsas privadas contribuíssem 
oficialmente com pelo menos 10% do seu lucro anual 
para o Conselho Trabalhista do empreendimento; a dis-
tribuição real, todavia, seria fixada "de acôrdo com 
os resultados financeiros do empreendimento e as ne-
cessidades sociais dos empregados". Nas emprêsas pú-
blicas, a distribuição para o Conselho Trabalhista foi 
fixada a 0,5% da fôlha de pagamento anual total; os fins 
para a participação nos lucros líquidos deviam ser decidi-
dos pelo Conselho Trabalhista "com a aprovação do órgão 
apropriado da Organização dos Sindicatos Unidos"; em 
julho de 1947, o Conselho Central dos Sindicatos deu ins-
truções detalhadas aos Conselhos Trabalhistas sôbre o 
modo de utilizar os ditos fundos e a idéia principal era 
de que os fundos deviam ser usados principalmente em 
programas de beneficência permanente, de preferência a 
fazer quaisquer pagamentos individuais, e que o Conselho 
Trabalhista não podia em caso nenhum empregar a sua 
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participação nos lucros líquidos, sem obter a aprovação 
do Conselho Regional dos Sindicatos. Os seguintes fins 
foram estipulados nessas instruções; 

1) Subsídios em determinados casos para o Fundo 
de Assistência dos Trabalhadores já existente; 

2) O estabelecimento de tais fundos caso êstes ainda 
não existissem; 

3) Criação de Fundo para a construção de casas pro-
letárias; 

4) Contribuições para o estabelecimento e opera-
ções de programas de beneficência, tais como creches, pis-
cinas, bibliotecas e hospitais. 

Pagamentos individuais provenientes da participação 
dos trabalhadores nos lucros líquidos só eram permitidos 
em alguns casos isolados, um dos quais permitia uma 
contribuição ao ensino técnico dos trabalhadores nas esco-
las trabalhistas do Conselho Central dos Sindicatos. 

1 

t:sses requÜiitos foram radicalmente modificados pela 
legislação promµlgada em julho de 1948, que centralizou 
ainda mais o contrôle dos fundos oriundos da participação 
dos trabalhador~s nos lucros. De acôrdo com a Lei de 21 
de julho de 194~, que modificou o art. 24 do Decreto Pre-
sidencial de 1945, as emprêsas, agora, são obrigadas a 
pagar 10% do seu lucro líquido ao Fundo da União Ti'a-
balhista, em vez de fazê-lo ao seu próprio Conselho Tra-
balhista. t:sse Fundo é uma companhia legalmente inde-
pendente, subordinada à Organização dos Sindicatos 
Unidos, e o seu fim principal é de melhorar as condições 
sociais, higiêniCfl.S e culturais dos empregados. Num dis-
curso feito perante o Conselho Central dos Sindicatos 
Unidos da Tcheco-Eslováquia, realizada em 30 de junho e 
1.º de julho de 1948, o Sr. Antônio Zapotoccky, o Premier 
da Tcheco-Eslováquia, defendeu essa medida, declarando: 
"Nós não lutamos por êsse direito dos trabalhadores a fim 
de que possa ser deturpado em benefício de indivíduos; 
lutamos para qµe possa ser usado a fim de melhorar as 
condições sociais de todos os trabalhadores." 
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Um sistema de participação nos lucros das emprêsas 
do Estado, a fim de recompensar os trabalhadores que aju-
davam a diminuir o custo de produção de acôrdo com pla-
nos estabelecidos por tais emprêsas, foi estabelecido na 
Hungria, em abril de 1949 . De acôrdo com êsse sistema, 
determina-se em primeiro lugar a soma total de lucros 
que deve ser paga ao Tesouro Nacional por tôdas as em-
prêsas de uma categoria econômica - por exemplo, indús-
tria, comércio ou transporte. Uma soma representando 
2% da soma total de lucros a serem pagos pela respectiva 
categoria de emprêsas deve ser. dividida pelo número de 
operários empregados, no ano precedente, em tôdas as 
emprêsas pertencentes à respectiva categoria; o índice 
assim obtido é considerado uma média a ser paga a cada 
trabalhador e cada emprêsa recebe uma soma correspon-
dente a essa média multiplicada pelo número dos seus 
empregados. Quando uma emprêsa paga um lucro maior 
do que o antecipado, a sua participação é aumentada em 
5% por cada fração de 1 % do excesso; todavia, a partici-
pação restituída não pode exceder 10 % dos lucros pagos 
pela emprêsa. 

A participação paga à emprêsa é empregada por seu 
gerente depois de consultar o Comitê Trabalhista da Usi-
na: 40 % da participação é empenhado para recompensas 
individuais e 60 % para fins gerais, em benefício de todos 
os empregados da emprêsa. 

Um esquema similar está em vigor na Bulgária, onde 
5% dos lucros líquidos das emprêsas do Estado são depo-
sitados num Fundo para distribuir bonificações aos tra-
balhadores e melhorar as suas condições de vida. 

SENTENÇAS DOS TRIBUNAIS INDUSTRIAS DA ÍNDIA 

Durante os recentes anos, vários planos de participa-
ção nos lucros foram estabelecidos por um certo número 
de emprêsas na índia, ou voluntàriamente por iniciativa 
dos empregadores ou compulsàriamente em virtude de 
sentenças de Tribunais Industriais. Entre as emprêsas que 
introduziram voluntàriamente a participação nos lucros, 
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figuram: The Tata Iron and Steel Company Limited, The 
Tinplate Company of India Limited, The Indian Iron and 
Steel Company Limited, The Steel Corporation of Bengal 
Limited e The Buckinghan and Carnatic Mills Limited. 

O acôrdo entre a Co. Tata e o Sindicato Trabalhista 
Tata, por exemplo, estipula que 27,5 % dos lucros líquidos 
da Cia. , depois de fazer as reservas de depreciação, impos-
tos e juros, devem ser distribuídos cada ano entre os seus 
empregados, na proporção dos seus salários básicos. 

A maior parte dos planos de participação nos lucros, 
na índia, são, todavia, um resultado de sentenças de Tri-
bunais Industriais, que têm jurisdição compulsória em 

·certas indústrias e cujas sentenças obrigam tanto os em-
pregadores como os empregados. Em vários dissídios in-
dustriais havidos durante os recentes anos, os tribunais 
têm em geral apoiado as exigências dos operários para 
uma participação nos lucros das emprêsas em que traba-
lham, mas qu~nto à fixação dessa participação e a sua 
distribuição entre os operários, os tribunais não têm agido 
conforme êsse~ princípios. Em quase todos os casos os 
Tribunais têm negado o argumento dos empregados de 
que a bonificação constituía um pagamento ex gratis. 
Assim, o Tribupal Industrial estabelecido pelo Govêrno do 
Bengal Ocidental, no dissídio entre 36 tecelagens e os seus 
empregados, declarou o seguinte: 

"A bonificação pode vir a ser um pagamento ex gratis, 
quando fôr exigida por trabalho feito que dê lucros pol-
pudos aos empregadores; esta exigência não é para um 
pagamento grtj.tis, mas é o preço do labor. . . O pedido 
para uma bonificação, não obstante não ser baseado sôbre 
qualquer direitp legal oriundo de um contrato, tem de ser 
julgado confori;ne os princípios largos de eqüidade e jus-
tiça." 

Em geral, os Tribunais Industriais têm o ponto-de-vis-
ta de que os lucros resultam do esfôrço mútuo da gerência 
e dos trabalhadores e que devem ser partilhados por 
ambos, e os tribunais encontravam uma segunda justifi-
cação para as suas sentenças no fato de que o salário pago 
na indústria eni questão era mais baixo do que um salário 
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de subsistência, enquanto a indústria estava rendendo 
mais do que uma recompensa equitativa do capital em-
pregado. 

Diversos tribunais adotaram vários critérios quanto à 
soma da bonificação, mas todos têm em geral vinculado 
a bonificação aos lucros líquidos ganhos pela emprêsa ou 
indústria, durante o respectivo ano, bem como a sua capa-
cidade de suportar o fardo. Também no modo de distribuir 
a participação a cada trabalhador individualmente, os 
vários tribunais não têm seguido uma praxe uniforme; 
assim, alguns tribunais basearam-se no salário mensal 
básico e outros sôbre os dividendos pagos aos acionistas. 
Durante o último ano, os efeitos inflacionistas da dis-
tribuição, entre os assalariados, de somas ponderáveis 
em dinheiro têm causado tal preocupação ao Govêrno da 
índia, que êste promulgou uma nova legislação em junho 
de 1949, que investe os Tribunais Industriais do direito de 
mandar que parte da bonificação, nunca mais do que 50%, 
deve ser paga em certificados da Caixa Econômica Postal 
e não em dinheiro. 

Deve-se notar, porém, que, em quase todos os sistemas 
de pagamento de uma participação nos lucros resultantes 
de sentenças dos Tribunais Industriais, a parte dos lucros 
distribuída aos trabalhadores. não é decidida de antemão, 
mas numa base ad hoc e cada ano, depois da verificação 
dos lucros auferidos. É razoável supor-se que êsses planos 
tenham assegurado aos operários uma .participação nos 
lucros, especialmente nos casos em que os lucros atingi-
ram proporções anormais e que assim contribuíram indi-
retamente para diminuir dissídios industriais. A probabi-
lidade de que um Tribunal Industrial examinará cada ano 
as rendas de uma emprêsa, e que dará uma parte dos ditos 
lucros aos seus empregados na forma de uma bonificação, 
devia ter uma influência benéfica sôbre a política de pre-
ços da gerência e assim contribuir em certa medida para 
moderar a alta de preços durante períodos de pressão 
inflacionista. Todavia, é difícil ver como tais planos esta-
belecidos por sentenças de Tribunais Industriais podem 
criar o espírito de sociedade entre o capital e o trabalho 
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ou fornecer um incentivo direto para aumentar a eficiên-
cia; objetivos êsses apontados como sendo as vantagens 
mais importantes da participação nos lucros. 

A possibilidade de promulgar uma legislação em um 
sistema geral de participação nos lucros, aplicável a um 
largo setor industrial, a fim de melhorar as relações entre 
o empregador e o empregado e para induzir a mão-de-obra 
a aumentar o volume de produção, tem recebido a aten-
ção constante do Govêrno da índia, desde 1947." 

Segue-se um relato mais resumido do que o feito nos meus 
comentários anteriores, dos trabalhos da Comissão Consultiva no-
meada pelo Govêrno Indiano, com fim especial de estudar a forma 
prática da participação obrigatória nos lucros. 

O relatório do International Labour Office conclui como segue: 

"O Conselho Central do Trabalho (constituído de re-
presentantes qo Govêrno, dos empregadores e dos empre-
gados) considerava essas recomendações em julho de 1949, 
mas não podi~ chegar a nenhuma decisão, nem o govêrno 
até hoje tomou qualquer ação sôbre a mesma. Recente-
mente, porém, houve um estudo interministerial das con-
seqüências do esquema, que resultou no levantamento de 
graves dúvida$ sôbre a real importância da questão; al-
guns dos Mi!l-istérios acreditavam firmemente que, nas 
condições econômicas atualmente vigentes, qualquer par-
ticipação nos lucros pela mão-de-obra resultaria numa 
distribuição irracional do capital, que criaria empecilhos 
ao programa tndustrial do Govêrno, e desencorajaria no-
vos investimeJltos de capital das indústrias indianas, tanto 
nacionais como estrangeiras." 

A atitude da índia na participação obrigatória nos lucros 

O Govêrno da fndfa está muito interessado na idéia de impor 
a participação nos lucros obrigatàriamente, e, em 1943, constituiu-
-se um Comitê para estabelecer o melhor meio de alcançar êsse 
objetivo. 
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O Comitê foi encarregado de aconselhar o Govêrno sôbre os 
princípios a serem estabelecidos, a fim de assegurar as seguintes 
diretrizes : 

1) Recompensa justa do capital investido na indústria; 
2) Reservas razoáveis não só para manter, mas expandir o 

empreendimento em questão; 
3) A participação do trabalho nos lucros, que exceda os itens 

1 e 2; 

4) Essa participação deve ser em escala variável, de acôrdo 
com a produtividade de cada um dos operários; 

5) Incrementar a produtividade. 
Além das autoridades administrativas, tomaram parte na co-

missão representantes da indústria e dos sindicatos trabalhistas, 
ouvindo-se também os representantes das organizações patronais 
e das federações sindicalistas, . bem como economistas destacados . 

Surgiram logo diferenças de opinião irreconciliáveis e funda-
mentais, a ponto de, dos 7 membros do Comitê que não eram 
funcionários governamentais, 6 darem voto contra, e, na opinião 
de muitos, êsses votos em separado foram a parte mais valiosa do 
relatório. 

Uma das federações sindicais considerou que qualquer lucro 
era anti-social, insistindo em que a indústria fôsse nacionalizada 
sob contrôle do operariado, que deveria receber salários adequados 
e segurança social integral, pondo à mostra o dedo do Kremlim. 

O representante de uma segunda federação sindicalista era de 
opinião que a participação nos lucros não tinha nenhuma proba-
bilidade de fornecer um incentivo para aumentar a produção e 
considerou-a meramente como um passo para a "democratização" 
do contrôle e a gerência da indústria. 

O terceiro representante aceitou em princípio a tese da parti-
cipação nos lucros, mas discordou de muitos pontos importantíssi-
mos . Os economistas opinaram que a proposta não podia dar 
resultados práticos, considerando-a como um ponto intermediário 
insatisfatório entre uma indústria capitalista e uma indústria so-
cializada. 

Os pontos principais que o relatório do Comitê salientou foram 
os seguintes: visto que um ensaio em larga escala na participação 
nos lucros seria "lançar-se em uma viagem em mares nunca dantes 
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navegados", o Comitê propôs que qualquer plano fôsse experimen-
tado durante 5 anos e isso somente nas seguintes indústrias, que 
já estão firmemente estabelecidas: tecidos de algodão, juta, aço, 
cimento, fabricação de pneumáticos e fabricação de cigarros. 

Nesses limites, as seguintes recomendações foram feitas: 
1) O Capital Empregado: 
Depois de ter considerado várias fórmulas para estabelecer o 

capital de fato empregado na indústria, isto é, "soma empregada 
rendendo lucros", e a fim de que essas fórmulas sejam tão com-
preensíveis a todos, que evitem disputas industriais, o Comitê deci-
diu que o capital do investimento seria o capital realizado e mais 
as reservas (incluindo tôdas as cotas futuras para as reservas) . 
As reservas para depreciação, todavia, não seriam incluídas e so-
mente as que foram acumuladas dos lucros, sôbre os quais tiverem 
sido pagos impostos . 

2) A depreciação seria o primeiro encargo dos lucros brutos. 
3) As reservas seriam o primeiro encargo dos lucros líquidos. 
O relatório declarou: "Achamos que, não obstante o algarismo 

de 20% para as reservas ser o que se deveria ter em mente, con-
sideramos que o encargo mínimo de 10% dos lucros líquidos tem 
que ser compulsóriamentir estabelecido." 

4) Recompensa justa para o capital empregado.  
Depois de ter examin~do as reservas das indústrias escolhidas,  

o Comitê recomendou um:,3. renda de 6 % sôbre o "capital emprega-
do", visto acreditar que pO % do lucro acima dessa percentagem 
daria às indústrias um dividendo satisfatório. 

5) Qual seria a participação da mão-de-obra nos lucros re-
manescentes - lucros líquidos, menos 10% para as reservas, menos 
6% para o capital? 

O Comitê decidiu que a mão-de-obra deveria receber a metade 
dos lucros remanescentes em proporção dos seus salários. 

6) Como deveria se proceder à distribuição da participação 
dos trabalhadores; deveri~ cada emprêsa fazer essa distribuição ou 
ser feita por cada indústria; por tôdas as indústrias de cada região 
ou por tôda indústria em todo o país; finalmente, por uma com-
binação de todos êsses meios? 
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Essa pergunta trouxe à baila uma das dificuldades funda-
mentais da participação nos lucros. Um trabalhador eficiente 
numa fábrica que não estava rendendo lucros receberia menos do 
que um trabalhador ineficiente, numa fábrica vizinha, que por-
ventura estivesse rendendo bem, posslvelmente porque tinha equi-
pamento e máquinas modernas. Ora, os sindicatos são, em geral, 
organizados sob a base da indústria nacional e conseqüentemente 
a participação nos lucros, nessas condições, abalaria tôda a sua 
estrutura. Além disso, a consolidação de todos os lucros em um 
só fundo para uma dada região significaria que as emprêsas efi-
cientes seriam forçadas a subsidiar as emprêsas ineficientes, o que 
reduziria o incentivo destas últimas a melhorarem. Visto o Co-
mitê estar em face de uma situação impossível, só lhe restava fa-
zer uma recomendação inteiramente evasiva, isto é, declarar que 
a participação nos lucros deveria ser distribuída normalmente na 
base de cada emprêsa em "determinados casos especialmente es-
colhidos", sendo também na base da indústria e da região. Nas 
ditas regiões, o bônus seria pago com um mínimo por cada em-
prêsa, e o excesso dos lucros alcançados além dêsse mínimo esta-
belecido seria distribuído entre os operários da emprêsa. 

Deve-se notar que o Comitê deixou de estabelecer qualquer 
meio pelo qual a participação nos lucros pudesse ser vinculada à 
produção, conforme se estabeleceu nas diretrizes previamente fi-
xadas. 

Um dos pontos mais debatidos, e insatisfatoriamente solucio-
nado, foi a questão do capital empregado e das reservas. Em qua-
se tôdas as fábricas que se estão modernizando, o custo de subs-
tituição do equipamento está inteiramente em desacôrdo com os 
algarismos que figuram nos balanços existentes. Como exemplo 
podemos examinar o balanço do maior produtor de aço da Asia, 
a Ta ta Iron & Steel Co., cujo capital empregado, mais as reser-
vas, figuram como 12,75 milhões de libras, enquanto uma usina 
nova do mesmo tamanho renderia 3 600 000 libras. Uma fábrica 
têxtil com 25 mil fusos e 600 teares custaria hoje 652 000 libras, 
quando antes da guerra custava apenas 161 250 libras. A tão de-
batida questão do "valor histórico". 

li:sse relatório, que ocupou tôdas as atenções da índia em 
1848, resultou em absolutamente nada; foi mal recebido pela 
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Conferência dos Três Partidos Políticos que se convocou especial-
mente para estudá-lo e passaram-se dois anos inteiros, dois anos 
em que os políticos tiveram que enfrentar as realidades da situa-
ção econômica, tendo, muito a contragôsto, sido forçados a pôr 
de lado mesmo os seus princípios e panacéias mais tenazmente 
advogados. Nenhuma legislação para efetivar as recomendações 
feitas pelo Comitê tem sido promulgada, nem é possível que o seja, 
e de valor prático resultou, apenas, o recrudescimento (da idéia) 
que salários justos deveriam ser o primeiro dever da indústria e 
que a produtividade deve ser encorajada por meio de bônus ou 
pagamento por tarefas. 

O efeito da participação obrigatória na Venezuela 

O primeiro país do mundo a estabelecer a participação obri-
gatória foi a Venezuela, que foi encaixada nas Leis do Trabalho 
de 1936, mas regulamentada sàmente em dezembro de 1938, com 
efeito retroativo à data ~a publicação da lei em 1936 ( ... ). 

As percentagens va.riavam conforme a importância da em-
prêsa e não dos seus lucros. Para a mais alta categoria (quase 
que exclusivamente tôdi3- a indústria petrolífera) o máximo foi 
fixado em 12,45% , não dos lucros verificados, mas das fôlhas de 
pagamento anuais de cada emprêsa. 

O Regulamento de 1938, que já não denominava essa bonifi-
cação de "participação nos lucros", mas de "utilidades'', estabele-
ceu que metade fôsse distribuída aos empregados em dinheiro e 
metade depositada em Bancos e Caixas Econômicas, aprovada'.> 
pelas autoridades. ~sses depósitos só podiam - em teoria - ser 
retirados com autorização do "Fiscal de Trabalho" ao "terminar 
o período do emprêgo ou, excepcionalmente em caso de doença ou 
outra emergência grave". 

Visto a lei atingir quase que exclusivamente uma única in-
dústria, a petrolífera, convém examinar o seu efeito em relação 
a ela. Verificou a indú&tria, logo de início, que tôdas as emprê-
sas - sem fazer-se a mínima referência aos lucros reais alcança-
dos - eram obrigadas a pagar a taxa máxima, porque nunca con-
seguiram fazer que nem as autoridades nem os empregados acei-
tassem a possibilidade dfl, rentabilidade de qualquer emprêsa, mes-
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mo das que não estavam em produção, mas na fase de explora-
ções preliminares, que podiam ou não resultar em produção e 
eventualmente lucros ( ... ) . Ainda mais, os operários de uma em-
prêsa com pouca ou nenhuma rentabilidade recusariam termi-
nantemente aceitar menores proventos do que os seus colegas nas 
outras emprêsas da mesma indústria. 

Assim, em vez da "participação nos lucros" incentivar a pro-
dutividade e aumentar a lealdade do operariado para com a em-
prêsa, melhorando as relações do trabalho e gerência, a experiên-
cia venezuelana foi incontestàvelmente um fiasco completo. 

Os primeiros anos da vigência da "participação" trouxeram 
um benefício ao operário petrolífero, porque recebia mais dinhei-
ro para gastar nas festas de Natal, mas é muito duvidoso que be-
neficiasse o povo em geral ou a economia nacional o recebimento 
de um abono exclusivamente por parte de um grupinho. 

Todavia, em pouco tempo mesmo êsse benefício ao grupo pri-
vilegiado tornou-se ilusório e, com o decorrer dos anos, o efeito 
inflacionista, particularmente nas zonas petrolíferas, reduziu-o a 
pràticamente nada. 

A primeira fraqueza que se manifestou quanto ao beneficia-
mento do operário foi em relação aos 50% das "utilidades" depo-
sitadas para fins de previdência, não havendo meios de tornar o 
contrôle dos depósitos eficiente, e em bem pouco tempo os "rábu-
las" - com a conivência do funcionalismo, que como sempre se 
julgava pessimamente remunerado e, conseqüentemente, moral-
mente justificado em aumentar os seus proventos por todos os 
meios - descobriram uma "marmelada" legal para exercer o direito 
de sacarem contra os depósitos sob pretextos fúteis, e não em 
casos de "urgência grave" real. Dêsse abuso, derivou-se outro 
ainda mais escandaloso: enxames de "rábulas" e seus prepostos 
freqüentavam tôdas as "bodegas" dos petrolíferos e não se tarda-
va a gastar os 50% em dinheiro das "utilidades", visto os parasi-
tas não terem dificuldades em persuadir os operários bêbedos e 
sem recursos a assinarem uma transferência legal dos seus depó-
sitos em troca de alguns bolívares. 

~sse abuso tornou-se tão escandaloso que em dezembro de 
1943 o Govêrno aboliu os 50 % de depósito e estipulou que o total 
das "utilidades" fôsse pago em dinheiro. 
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A reforma das leis de trabalho de 1945 aumentou a taxa má-
xima a 16,2% e reinstituiu o fator de previdência, porque estipu-
lava o depósito de 25% das "utilidades" de cada operário para 
fins de previdência. 

Ninguém imaginou que os petrolíferos aceitassem a exigên-
cia do depósito e em novembro de 1945 a Junta Revolucionária 
decretou o pagamento in totum em dinheiro. 

A situação presente é a seguinte: distribuem-se 16 2/3 dos sa-
lários e honorários, em dinheiro, em duas parcelas; uma nos cinco 
dias antes do Natal de cada ano e a outra antes de 10 de abril do 
ano seguinte. A razão dada para a escolha dessa data é curiosa. 
O prazo é julgado necessário para permitir às emprêsas compu-
tarem e declararem os lucros realizados no ano-calendário pre-
cedente, o que pouco necessário é, visto não existir a mínima re-
lação entre os lucros realizados e as "utilidades", que são uma 
taxa de 16 2/3 % sôbre as fôlhas de pagamento anuais. 

É interessante observar o que acontece nas zonas petrolífe-
ras; no primeiro dia da ,distribuição o comércio aumenta grande-
mente os preços de tôda~ as mercadorias e êsses aumentos conti-
nuam em vigor durante ftS semanas seguintes, enquanto o dinhei-
ro das "utilidades" dura, e gradualmente baixam para o nível 
geral do país inteiro. Assim, em poucas semanas quase a totali-
dade das "utilidades" passa do petrolífero a um punhado de co-
merciantes e como recordação da distribuição da "participação 
nos lucros" o petrolífero só guarda uma formidável enxaqueca. 

Presentemente criaram-se novas "negociatas" escandalosas. 
Os agiotas fazem empréstimos a juros incríveis contra as "utili-
dades" futuras, com a conivência do funcionalismo, isto é, uma 
das explorações do operário analfabeto mais nefastas do mundo. 

Só uma indústria em que a percentagem da mão-de-obra é 
pequena em relação ao capital de investimento, como acontece 
com a petrolífera, podia resistir a uma investida dessa ordem. 
Caso fôssem aplicados os métodos venezuelanos, que desvirtuam 
inteiramente os propósitos doutrinários da participação nos lucros, 
às indústrias normais, o desastre seria em breve completo. 

A cegueira dos dirigentes da Venezuela é surpreendente, por-
que o fisco nacional é o sócio-mor da indústria e recebe uns 52% 
do valor comercial de tôda a produção em forma de royalties, im-
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pôsto de renda e outras taxas, e assim participa no pagamento do 
custo de produção mais alto. O seu sócio, que fornece todo o ca-
pital, corre todos os riscos e faz todo o trabalho, naturalmente 
prefere operar em zonas como o Canadá, os Estados Unidos e a 
Asia Menor, por motivos óbvios, e o ritmo de expansão da indús-
tria na Venezuela diminui cada vez mais, salvo em épocas de crise 
na indústria tal como a causada com a saída do Irã do mercado. 

Quando o mercado mundial está suficientemente suprido, 
como aconteceu no ano passado, a primeira produção a sofrer um 
corte foi a da Venezuela, com a conseqüente perda do poder aqui-
sitivo dos petrolíferos e diminuição das rendas do Estado. 

Observações 

1) É preciso notar que em todos os casos em que os planos 
de "participação" ou de "co-sociedade" tiveram grande êxito exis-
tiram as seguintes condições: 

a) Os planos foram estabelecidos voluntàriamente e nunca 
obrigatóriamente; 

b) O plano foi ajustado cuidadosamente para adaptar-se às 
peculiaridades individuais do empreendimento e da indústria em 
questão; 

c) O plano tomou em consideração o número e caráter dos 
operários da emprêsa e da indústria. 

Um sistema de obrigatoriedade geral é inerentemente incapaz 
de incorporar êsses requisitos que a experiência de 100 anos tem 
demonstrado ser necessária para ter-se mesmo uma pequena pro-
babilidade de êxito. 

Caso se estabeleça qualquer sistema obrigatório aplicado a 
tôda a indústria indiscriminadamente, só se pode esperar um de-
senvolvimento similar ao venezuelano: a "participação" degene-
raria, inevitàvelmente, num "bônus" de "Natal" obrigatório mas 
variável entre as diversas categorias, as quais não alcançariam os 
fins declarados de justiça social, incentivo para maior produtivi-
dade da mão-de-obra, maiores relações entre o trabalho e a ge-
rência etc., mas, ao contrário, as inflações periódicas e, nos casos 
em que o operariado é propenso ao esbanjamento, a sua desmora-
lização e, por contágio, das comunidades em que vive. 
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2) Mesmo se fôsse possível fazer a participação obrigatória 
funcionar nas democracias adiantadas da Europa Ocidental, é 
~erto que tôda tentativa que se fizer nos países atrasados política 
e econômicamente, como por exemplo a Indonésia ou o Paraguai, 
seria de antemão fadada ao fracasso. Na Europa Ocidental os 
operários em geral têm o senso da economia bem desenvolvido e 
têm o hábito, adquirido através de muitas gerações, de gastarem 
o seu dinheiro prudentemente, não sendo, por outro lado, os go-
vernos tão propensos a cortejarem a popularidade das massas com 
panacéias que, mesmo quando trazem benefícios imediatos a cer-
tos grupos, são no decorrer do tempo prejudiciais à coletividade e 
à economia nacional . 

Em países menos. desenvolvidos o assalariado é, infelizmentf', 
acostumado a um standard de vida rudimentar e só tem uma 
margem minúscula para os gastos além da necessidade mínima; 
nessas circunstâncias o recebimento de uma "bolada" uma ou 
duas vêzes por ano não riode deixar de resultar em esbanjamentos 
desmoralizadores. 

Os países para os quais a democracia ainda é uma novidade 
relativa são propensos a caírem na tentação de exagerar a taxa 
que na Europa seria provàvelmente muito razoável, no máximo 
5% conforme a lição de 100 anos de experiência, em vez dos 
16 2/3% arbitràriamente impostos pela Venezuela, pagos em di-
nheiro, sem nenhuma reserva de previdência. 

3) Sob o ponto-de-·vista prático bem como doutrinário, a 
atitude das Trade Unions da Grã-Bretanha parece ser bem fun-
dada. Como já foi dito, é ela a de que compete ao Estado utilizar 
em benefício de tôda a coletividade as contribuições que tiram dos 
lucros por meio de impm:tos, de preferência a permitir que operá-
rios de indústrias sejam excepcionalmente favorecidos pela par-
ticipação nos lucros. 

Assim, para países menos desenvolvidos, sistemas de pensões 
e aposentadorias e assistência social serão preferíveis e atingirão 
a maior parte do fins visados pela participação nos lucros." 

Pela nítida exposição do categorizado autor vê-se bem a jus-
tiça de trazermos à Câmara esta publicação. 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DILERMANDO CRUZ  
EM 24-8-1955  

O SR. DILERMANDO CRUZ (Lê a seguinte comunicação) 
Sr. Presidente, recebi do Sr. Sylvio Natal, comerciante de gran-
de agudeza de espírito, que conhece profundamente nossos pro-
blemas de ordem econômica e financeira, estudando-os com o fito 
patriótico de servir ao País, uma carta acompanhada de parecer 
de PoNTES DE MIRANDA sôbre participação nos lucros. 

Reputo de grande valia sua publicação no Diário do Congres-
so, já que a opinião de Sylvio Natal e o nome do autor do parecer 
são fatôres que justificam tal divulgação. 

A carta é a seguinte: 
"Rio, 27-7-55. 
Prezado amigo Dr. Dilermando. 
Cordiais cumprimentos . 

Há algum tempo enviei-lhe artigos de autoria de Gilberto 
Vandsberg, sôbre Participação nos Lucros, insertos na revista "In-
dústria Têxtil", e que por sua iniciativa foram publicados no Diá-
rio do Congresso Nacional, de sorte que oferecem ótima base para 
estudos de muitas pessoas especializadas que estão acompanhando 
o assunto, sendo que várias citações em diversas obras jurídicas 
já tenho encontrado com a indicação de tal fonte. 

Pois bem: hoje envio-lhe Parecer de PONTES DE MIRANDA pu-
blicado na "Revista do Conselho Nacional de Economia", que lhe 
peço a fineza de compulsar e, se estiver de acôrdo, solicitar ao 
Sr. Presidente da Câmara a sua publicação, certo de que estare-
mos prestando um serviço ao País, fazendo a sua mais ampla di-
vulgação. " 

O parecer é o seguinte: 

"PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

ASPECTOS JURÍDICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS DO DISPOSITIVO 

CONSTITUCIONAL ESTUDADOS NUM PARECER DE PONTES DE 
MIRANDA. 

Assunto atualmente em foco no Congrseso e também em es-
tudo no Conselho Nacional de Economia, que sôbre o mesmo se 
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deverá manifestar, a participação dos empregados nos lucros das 
emprêsas, constante da Constituição, está, pela sua notória im-
portância, suscitando amplos debates em todos os setores jurídi-
cos, econômicos e sociais do País . 

Assim, esta Revista, dentro de suas finalidades de divulgação 
de assuntos nitidamente econômicos ou com êles relacionados, re-
solveu publicar o minucioso parecer que sôbre a matéria deu o 
consagrado jurista PONTES DE MIRANDA e no qual todos os aspectos 
da questão foram analisados a fundo quanto aos seus possíveis 
efeitos e reflexos no ambiente sócio-econômico do Brasil. 

A publicação que ora se faz é a reprodução dos mais impor-
tantes pontos do extenso parecer e foram recolhidos do jornal "A 
Manhã" onde os mesmos foram inseridos parceladamente duran-
te vários dias. Sua oportunidade, entretanto, é agora mais fla-
grante e, por isso mesmo, necessária em uma revista dedicada a 
estudos de Economia. 

I 

Antes de quaisque~· considerações sôbre a participação dos 
empregados nos lucros, deve-se advertir que: a) em tôdas as épo-
cas da história do trabalho livre houve participação dos emprega-
dos e aprendizes nos lpcros, embora às vêzes sàmente no plano 
moral, ou por ato de manifestação unilateral de vontade, revogá-
vel; b) era participação nos lucros o que o empregado recebia (e 
ainda hoje se usa), tirado de verba que o empregador, pessoa física 
ou pessoa jurídica, destinava a ser repartida por êle mesmo, ou 
por alguma comissão, ou por seus gerentes, ou chefes de serviço, 
aos empregados, ou a alguns dêles, discricionàriamente, ou segun-
do regras de seleção. Todavia, êsses métodos se foram diferen-
ciando; a participação nos lucros, participation aux bénéfices, 
Gewinnbeteilung, profit sharing, já se contém em conceito preci-
so, limitado pela função político-social, ou político-econômico-so-
cial, que se lhe atribui, desde o comêço do século XIX, nos planos 
da participação dos lucros. 

As diferenças entre os graus de evolução econômica refleti-
ram-se na espécie e maneira de participação nos lucros pelos que 
trabalhavam. A participação nos tempos prin:i.itivos, quando ain-
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da não se apresentava diferença entre detentores de capital e tra-
balhadores, não era participação, mas comunhão. Com os grupos 
sociais, em que havia simetria de centro ou de planos, as formas 
matriarcais e patriarcais haviam de surgir. Já se podia falar de 
participar, em vez de partir o comum. Quando se parte, cada um 
recebe a parte, que é sua; quem participa é apto, está em condi-
ções de tomar (capere) a parte que lhe toca. A parte do comu-
neiro, na comunhão pro indiviso e na comunhão pro diviso, é sua, 

X X 
não precisa de estar apto a tomá-la o que tem - ou -; já á 

y z 
tem. Participar, não; é estar apto a tomá-la; parti-cipare tem o 
mesmo étimo que aceitar, capturar, captar, ocupar. 

Advirta-se, outrossim, em que a participação nos lucros não 
tem sido, até aqui, objeto de convenções coletivas de trabalho, 
nem de obras de doutrina que estudassem a fundo a intervenção 
do Estado nas indústrias, para assegurar essa participação, e lhe 
precisassem o conteúdo. Não foi sem causar perplexidade a mui-
tos que se inseriu o art. 157, IV, da Constituição de 1946 (art. 
157: "A legislação do trabalho e a da previdência social obe-
decerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem a me-
lhoria da condição dos trabalhadores: IV - participação obriga-
tória e direta do trabalhador nos lucros da emprêsa, nos têrmos 
e pela forma que a lei determinar"). O legislador constitucional 
teve o pensamento de atenuar a luta de classes, admitindo, com 
alguns reformadores sociais, que se pode interessar o empregado 
na sorte da emprêsa e na sua escala de lucros. Ji:sse pensamento 
vem sendo divulgado, propagado, experimentado, milhares de vê-
zes, nos povos ocidentais, e - conforme veremos - não merece 
a censura de certos economistas, nem a repulsa dos trabalhado-
res. Apenas, o problema, que êle envolve, é extremamente com-
plexo, quer no plano econômico, quer no plano político, quer no 
plano jurídico . 

Durante a guerra, o govêrno federal dos Estados Unidos da 
América interessou-se pelas condições sob as quais poderiam fun-
cionar os planos de participação nos lucros. A estabilização dos 
salários sugeriu aos próprios empregadores aumentar, pela par-
ticipação dos empregados nos lucros, a contraprestação. A despei-
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to da industrialização intensa daquele país, não se cogitou de 
fazer obrigatória a participação nos lucros, menos ainda de se 
prever e se impor em texto constitucional. 

Quem quer que admita harmonização dos interêsses do capi-
tal e do trabalho ou não queira apenas o lucro presente, abstrain-
do-se de qualquer preocupação com o futuro, tem de procurar 
fórmula que abra caminho. Se o trabalhador, que tem o seu sa-
lário, concorre para aumento da produção, é justo que se lhe 
compense êsse plus (economia do tempo, maior atenção); ou com 
salários adicionais individuais ou coletivos (há plus que não de-
pende só de um indivíduo, mas da seção ou subseção) ; ou pela 
participação nos lucros, individual ou coletivamente. 

II - O Problema no Plano Político-Econômico 

A técnica da participação nos lucros nasceu para elevar os 
empregados ao plano dos que participam nos lucros. Sejam quais 
forem as variantes da Sl!Ia inspiração, de que teremos ensejo de 
falar, a sua finalidade é de atenuar, em física social, as diferenças 
econômicas entre a class1~ dos empregadores e a dos empregados, 
de modo que êsses entrem ou possam entrar na classe dos partici-
pantes nos lucros em que aquêles se acham, incentivar, no plano 
psíquico-econômico, a produtividade individual (impulso-lucro), 
evitando, por exemplo, a15 greves, amenizar, no plano da psicolo-
gia social, as desconfianças, hostilidades e suspeitas dos empre-
gados, e facilitar, no plap.o político, o levantamento do grau cul-
tural e biológico dos empregados, permitindo melhor funciona-
mento das democracias. 

É bem de ver-se que a técnica da participação nos lucros não 
pode surgir, nem vingar, onde quase não há lucros a serem distri-
buídos, ou onde não os há: de modo que vemos aparecer e desa-
parecer no mesmo país, respectivamente, nos momentos de neces-
sidade de produção maior e nos momentos de depressão. 

A participação nos lucros pode originar-se de iniciativa técni-
ca das emprêsas, de per si, ou em virtude de convicções reforma-
doras dos empregadores, ou de reforma social estatal. A sua fina-
lidade pode ser afetiva, política e econômica, e. g., respectiva-
mente, se os empregador€is têm por fito a continuação, após a sua 
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morte, das emprêsas, ou a facilitação da sua retirada, ou se com-
batem o desinterêsse dos empregados na sorte da emprêsa, lev~
dos pelo propósito único do aumento de salários, ou se só esperam 
a elevação da produtividade individual. 

Nas vésperas e após as revoluções, pensa-se, de ordinário, em 
participação nos lucros. 1820 e 1942, em França, são expressivos, 
- aquêle por ser posterior, e êsse, anterior à revolução. Os no-
mes de três industriais franceses (EDMÉ LECLAIRE, 1842; JEAN Go-
DIN, adepto de FOURIER; e CHARLES ROBERT, em 1878) foram os pio-
neiros, em tôrno da revolução de 1848. O último preparou o mo-
vimento a favor dos planos de participação nos lucros (CHARLES 
ROBERT, Le Partage des Fruits du Travail, Paris, 1878), mas, se é 
certo, em França, nenhum aumento se deu após: em 1924, só ha-
via setenta e cinco. Na Alemanha, V. K. BOHMERT (Die Gewinn-
beteilung, Leipzig, 1878, I-II) via na participação nos lucros a 
simetrização do empregado com o ompregador. Mas foi o plano da 
ótica Zeiss, de que era dono ERNST ABBE, que representou algo de 
realmente notável em política do trabalho. 

O movimento francês refletiu-se na Grã-Bretanha (JOHN 
STUART MILL, JoHN BRIGHT e os socialistas cristãos). Tentava-se 
combinar com a participação nos lucros o cooperativismo; cria-se 
em que aquela seria preventivo contras as greves, sem que a expe-
riência o comprovasse. Por outro lado, aliava-se à técnica da par-
ticipação nos lucros a de acesso à propriedade das ações, pôsto que 
alguns entendessem que o acesso à direção, e não à propriedade 
das ações, é que poderia estabelecer o interêsse comum entre em-
pregados e empregadores. Em 1894, apareceu o primeiro plano de 
participação nos lucros com pagamento metade em dinheiro e 
metade em ações (concebido em 1889): o da South Metropolitan 
Gas Company. Em 1926, os empregados possuíam meio milhão de 
libras em ações. Em 1932, havia na Grã-Bretanha 469 planos de 
diferentes tipos. Mais de 360 haviam sido abandonados. Em 1923 
e em 1925, o British Trade Unions Congress condenava a inver-
são e a conversão em ações como "destinada a desencaminhar 
trabalhadores e evitar a solidariedade dos sindicatos" (designed 
to mislead workers and prevent trade union solidarity) . 

O movimento de igualização econômica do mundo, posterior 
P. em continuação aos movimentos de igualdade perante a lei e 
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aos de liberdade - em contradição com a concepção materialís-
tica de desigualdade crescente - determinou as reclamações de 
maior salário, a criação de intensas e enérgicas organizações do 
trabalho e a conseqüente intervenção do Estado na política do 
trabalho. Ao mesmo tempo, essas medidas, legislativas, judiciá-
rias ou de execução, através de comissões, conselhos e de decisões 
ministeriais, atuaram na mentalidade dos empregados, causando 
a diminuição de produtividade individual dêles. O Estado pôs-se, 
então, em situação incômoda: de um lado, o seu papel, e não só 
o seu interêsse, em obra de paz e de coordenação, que os fatos lhe 
impunham, para que a produção, o bem-estar geral, e o Estado 
mesmo não fôssem sacrificados; do outro lado, o fato psicológico-
-econômico do decréscimo de produção por indivíduo. As medidas 
sugeridas, para se atenuar, se não corrigir, essa suspensão do im-
pulso a subir, entre os empregados, às camadas dirigentes das in-
dústrias, que o liberalismo econômico desenvolvia, foram muitas, 
e uma delas, iniciada por alguns reformistas e industriais do co-
mêço do século XIX e rEjtomada por alguns industriais de decê-
nios passados, que previa:µi ou viam o estímulo do lucro nos em-
pregados, foi a participação dos empregados nos lucros. Tôda ex-
periência, que se tem a respeito, provém, portanto, de século de 
puro liberalismo econômico; sem que se possa generalizar qual-
quer ensinament9: a adoção fôra esporádica, transitória; e quase 
sempre dependeu da indústria, do bom êxito dos primeiros passos 
e de critérios de participai-ção, que longe estavam de qualquer co-
eficiente percentual igua~ para todos os empregados, ou, sequer, 
para todos os que pertenciam à mesma categoria. A escolha dos 
futuros "interessados", segundo a tradição venerável do comércio 
português da Europa e de além-mar, era feita pelos donos de casa 
de comércio ou de indústria, pelas qualidades de caráter, espírito 
de continuidade e de produtividade individual. Os seus resulta-
dos foram memoráveis. Porém, o que se poderia colhêr, de infor-
mes, para a elaboração de regras jurídicas de participação nos 
lucros, seria quase nada. Não fôra mais do que a técnica de sele-
ção de empregados, vige:p.te sob o liberalismo econômico, trans-
plantada à seleção de continuadores das firmas comerciais e in-
dustriais. O crescimento das emprêsas, com milhares de empre-
gados, em vez de alguns poucos, diluía, portanto, a oportunida-

http:vige:p.te
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de de ascensão de empregados a empregadores, excitara a ânsia 
de aumento sur place de salários, isto é, sem ascensão dos empre-
gados; portanto, a eliminação de tôda a conduta para proveito 
futuro e por deslocamento para cima, substituída pela política do 
aumento constante de salário. Já havia desaparecido a produtivi-
dade por orgulho de mão-de-obra; já se foi a produtividade pelo 
receio de perda de emprêgo, ou pelo menos, de demora em reem-
prêgo (as garantias da legislação trabalhista foram o maior fator 
eliminativo dessa produtividade pelo temor de despedida). Era 
natural que se voltasse a pensar, ou, pelo menos, o Estado voltas-
se a pensar em regras jurídicas que fizessem aumentar a produ-
tividade, com o esperado aguilhão da participação nos lucros. 

A política da participação nos lucros, junta à das garantias 
aos empregados, apresenta aos legisladores problemas por bem di-
zer desesperantes. As garantias determinaram a diminuição da 
produtividade individual. A participação apenas funcionaria como 
aumento de salário, sem ter havido reclamação por parte das or-
ganizações de trabalho. Por outro lado, a participação, com o 
livre pedido de aumento de salários, opera como absorvente do 
lucro, que poderia ficar reduzido a menos da taxa de emprésti-
mos. Vale dizer: a tal dividendo, ou lucro, que os capitais fugi-
riam das emprêsas; e os elementos aptos à escalada das direções 
teriam de satisfazer-se com a percentagem igualitária. 

A participação nos lucros, quando levada a cabo pelos diri-
gentes das indústrias, atende, como antes atendera, a múltiplas 
sugestões peculiares a cada indústria, a circunstâncias e vicissi-
tudes de cada uma delas. A participação nos lucros, realizada pelo 
Estado, por mais minudente que fôsse o estudo e técnica legisla-
tiva e mais especializadas as regras jurídicas adotadas, teria, ne-
cessàriamente, de sacrificar à generalização o que, para os diri-
gentes industriais, teria sido mais significativo e mais relevante. 

Em tôda emprêsa, como em todo bem da vida, contrapõem-se 
interêsse individual e interêsse geral. Dá-se isso, também, no to-
cante à remuneração dos administradores e empregados. Natu-
ralmente, a remuneração há de ser conveniente a quem remunera 
e a quem é remunerado. A taxa das remunerações não pode ser 
a priori; depende de múltiplas circunstâncias, a maior parte de-
las independente da vontade do empregador e da vontade do em-
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pregado e dos empregados (abundância e escassez de emprega-
dos, fôrça econômica da emprêsa, inflação e deflação, valor de 
produção dos empregados, etc ... ) . O modo de retribuição tam-
bém varia, às vêzes de emprêsa a emprêsa (remuneração diária, 
por tarefa, por peça), auxiliado por prêmios, participação nos lu-
cros, menções de honra, e outros expedientes que estimulam pro-
dutividade ou a melhora da qualidade produzida. Fixado o salá-
rio-mínimo, ou organizado o adiantamento sôbre o lucro a ser 
distribuído, poder-se-ia conceber a participação nos lucros como 
modo principal de retribuição; porém, é apenas, na economia dos 
nossos séculos, modo acessório, que se combina com o modo prin-
cipal (diária, tarefa, peça) para variante dêsse. Daí a necessi-
dade de se afastar qualquer influência do conceito e dos princí-
pios que regem o salário-mínimo e a remuneração ordinária. 

A participação nos lucros pelos empregados somente pode 
atingir, plenamente, as suas finalidades se o empregado concor-
re, visivelmente, para os lucros. Em grandes indústrias, o coefi-
ciente individual quase desaparece; só a ação de alguns chefes, 
ainda em subseções, apariece às estatísticas e aos inquéritos. Ain-
da assim, depois de bem 1.3onstituída e convenientemente dirigida, 
os chefes de subseções cor,Ltam pouco; causa numa espécie de fácil 
fungibilidade de chefes, à, medida que a emprêsa se fortalece, se 
consolida e funciona com tôda a sua eficiência . Isso não exclui 
certo efeito psicológico nêles e nos demais empregados, a despeito 
da imperceptibilidade das suas qualidades e dos seus esforços. 

FREDERIC WINSLOW 'I'AYliOR, em carta publicada após a sua 
morte, apontou causas do fracasso da participação dos emprega-
dos nos lucros: a) os maqs trabalhadores que sabotam o trabalho 
e, não obstante, participam dos lucros, acabam por contaminar 
os bons; b) a recompensa do esfôrço vem depois de muito tempo 
(de ordinário, fim do ano); c) é muito difícil repartir equitativa-
mente o quanto participável; d) os trabalhadores estão prontos a 
partilhar lucros, não perdas, e nem têm com que as partilhem. 
A crítica do criador do taylorismo somente alcança a participa-
ção pura nos lucros; não atende as possíveis combinações. Por 
outro lado, postula que todos sejam legitimados a participar. 
FREDERrc WrnsLow TAYLOR somente acreditava na remuneração 
imediata, inclusive adicional: "O único meio de aumentar o bem-
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-estar material do mundo é o crescimento das riquezas, ou seja a 
soma das coisas materiais úteis ao homem. Não olvidemos que 
dezenove vigésimas partes da riqueza produzida no mundo per-
tence aos pobres, e não aos que chamamos ricos. Assim, todo au-
mento no rendimento de cada indivíduo acrescenta proporcional-
mente a riqueza do mundo e a quase totalidade dêsse acréscimo 
volve diretamente aos pobres." Visão unilateral, que contém ver-
dades tautológicas (é preciso produzir para se elevar o nível de 
todos, tôda medida que diminui, artificialmente, a produção, é 
errada, se essa produção era necessária), porém teria de ser cor-
rigida por depoimentos mais concretos, como o da Ford Motor 
Co., sôbre o seu plano de participação nos lucros iniciado em 1914, 
com cêrca de 15% de aumento voluntário da produção e a conse-
qüência de fazer o empregado querer ser proprietário do seu lar. 

III - O Aspecto Ético-Político 

A participação nos lucros apresenta-se aos empregadores de 
boa formação moral e aos reformadores sociais como um dos mais 
sedutores ideais de auto-organização humana. A priori, por ela 
seria possível mais do que conciliar capital e trabalho: ao longo 
do tempo, apagar-lhes os limites, fundi-los. A participação nos 
lucros pelo empregado atuaria para o acesso ao capital, ou aos 
seus proveitos, como a escola para o acesso às camadas técnicas 
e às profissões liberais. :íl:sse pensamento está à base da política e 
da técnica da participação nos lucros . 

Não há dúvida que êsse pensamento, que está à base da polí-
tica e da técnica da participação nos lucros, é digno de tôda a 
atenção. Com ela, busca-se reinteressar o empregado na produ-
tividade; inseri-lo na emprêsa industrial, para que o lucro, que 
conduz aos dirigentes e aos que invertem capitais, também os 
conduza. Em verdade, porém, não se trata de recuperar êsse im-
pulso; trata-se de criá-lo. Em vez do impulso-orgulho, ou do im-
pulso-temor de perder o emprêgo, o impulso-lucro na ordem capi-
talística e à semelhança dos capitalistas. 

Todavia, cumpre advertir-se em que a participação nos lucros 
pode não ser participação futura no capital. Então, se o propó-
sito político foi apagar as linhas discriminativas das classes, con-
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ciliar, ou, ao longo do tempo, fundir capital e trabalho, o plano 
de participação nos lucros falha. Os empregados continuam só 
empregados, talvez mais hostis ao sistema da emprêsa privada 
(cf. U. S. House of Representatives, Document n.º 495, Washing-
ton, 1901, VII, 644 s.); e organizam-se à parte, sem a reaparição 
da colaboração, que se fundara, em séculos passados, no impulso-
-orgulho, e nos decênios de abundância de mão-de-obra, no im-
pulso-temor. 

A participação nos lucros não é impraticável; nem seria saí-
da para os legisladores ordinários, uma vez que a Constituição a 
pôs por princípio, a alegação da sua impraticabilidade. Verdade 
é, porém, que, ainda em países que dispõem de dados estatísticos, 
experimentações e informes extremamente aperfeiçoados, se con-
fessa que o problema da participação nos lucros tem de enfrentar 
tremendos obstáculos ao ter-se de resolver (e.g. RoBERT L. RowE, 
Profit Sharing in Industry, Harvard Business Review, setembro 
de 1949, 559 s.). HENRI, FAYOL, no seu livro clássico sôbre admi-
nistração industrial e g~ral, fala de se haver tropeçado, até hoje, 
com dificuldades de aplicação invencíveis. 

Partiu de França, e:µi 1820, o primeiro plano de distribuição 
de parte dos lucros; mas havia o princípio de seleção. Seguiu-se 
a inversão de lucros dii>tribuídos em fundo de pensão. Outros 
planos surgiram na Grã-Bretanha, onde um dos primeiros (1860) 
durou dez anos, terminando por uma greve. Nos Estados Unidos 
da América, no fim do século passado, o número delas ascendeu 
a oito dezenas e baixou, ~m 1896, a doze. Em 1899, França (322), 
Grã-Bretanha (94), Alemanha (47), suíça (14) foram os países 
mais afeiçoados, seguidos dos Estados Unidos da América (23). 

A reação psicológica dos empregados não foi a que se espera-
ra. Os trabalhadores organizados e os seus líderes viam a técni-
ca da participação nos lucros expediente político para evitar a 
solidarização dos empregados em suas uniões e sindicatos, dis-
farce para manter os salários baixos e propósitos de igualização 
dos empregados para atenuar as diferenças entre êles, no tocante 
a qualidades pessoais. Observou-se, mesmo. em algumas emprê-
sas, que a participação nos lucros, em vez de aproximar os empre-
gados e de apagar suspeitas de classe a classe, os afastou e tor-
nou mais desconfiados. 
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Grande núniero de economistas tem a participação nos lucros 
como expediente politicamente errado ou ilusório; quer dizer: 
ainda que se distribuam lucros a empregados, o resultado psico-
lógico e econômico, que se espera, nunca é atingido; o empregado 
recebe a sua cota como parte (em separado) dos seus salários; a 
relação empregador-empregado é irredutível; a emprêsa não é pes-
soa coletiva de empregadores e empregados, e nunca o será; a la-
bour-copart seria esperança, augúrio de empregadores (e. g., 
FRANZ OPPENHEIMER, Theorie der Reinen und Politischen Oekono 
mie, Berlin u. Leipzig, 1919, 4.ª ed., 160 s.). Os argumentos mais 
cerrados partem do materialismo histórico e dos capitalistas se-
dentários. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, o movi-
mento em prol dos planos de profit sharing vem de que a Consti-
tuição implicitamente lhe atribui e não viole sempre dos acionis-
tas-gerentes, outras regras jurídicas da Constituição. 

Certamente, na grande emprêsa, o que se tira para a partici-
pação nos lucros é muito para a emprêsa e, distribuído por milha-
res de empregados, pouco. Pouco, principalmente, se atendermos 
a que, em todo o mundo, o "aumento" aos salários, nos últimos 
trinta anos, é soma superior de muito à soma dos dividendos dis-
tribuídos aos acionistas. Para os que reputam sem solução a luta 
de classes, a argumentação contra a participação nos lucros é for-
tificada pelo interêsse maior do empregado no salário e seus au-
mentos; porém, desde que se admita solução, não há como con-
siderar fora de cogitações, por impraticável ou difícil, ou ilusória, 
a participação dos empregados nos lucros. A atitude de prescre-
vê-la é, técnica e politicamente, grave. 

IV - Conceito Constitucional de Participação nos Lucros 

a) A Constituição de 1946 não define a participação nos lu-
cros. No Congresso Internacional de Participação nos Lucros, 
reunido em Paris, em 1889, tentou-se definir: convenção, livremente 
feita, pela qual os empregados recebam parte, prefixada, dos lucros 
("agreement freely entered into, by wich the employes receive a 
share, fixed in advance, of the profits"). O Congresso Internacio-
nal já concebia o direito e o dever, a pretensão e a obrigação, re-
sultantes do acôrdo; porém não excluía o acôrdo no plano sàmen-
te moral. Daí a sua política de jurídicizar êsses acôrdos. 
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A Comissão do Senado dos Estados Unidos da América pro-
curou ver mais de perto os fatos da vida industrial, a que se cha-
mou participação nos lucros, e definiu profit sharing (1939) como 
"todos os planos de benefício ao empregado para o qual o empre-
gador contribui com alguma soma ou devido ao qual o empreg:l-
dor acarreta com alguma despesa". Se, por um lado, essa defini-
ção apanha fatos que a definição do Congresso Internacional não 
atingia, por outro, abrange outros, que não cabem no conceito 
de participação nos lucros (e. g., as verbas distribuídas discricio-
nàriamente pelos diretores e gerentes, sem fixação prévia de cota 
para os beneficiados) . 

O Council of Profit Sharing Industries apontou 10 planos bá-
sicos de participação nos lucros: 1) os planos de percentagem em 
dinheiro sôbre os lucros, adicionada aos salários e distribuída pe-
riodicamente; 2) os planos de percentagem para aposentadoria, 
acumulada em fundo fiduciário; 3) os dividendos-salários (wage 
dividends), nos quais a percentagem da participação nos lucros 
é determinada pelo dividendo pago aos acionistas; 4) as partici-
pações em ações, nas quais o empregado se faz acionista (stock 
ownership); 5) os planos de bonificações, periódicas distribuições 
de lucros, conforme vários critérios; 6) os planos contributórios 
para pensões, de ordinário mediante contribuições de empregado-
res e de empregados; 7) os planos não contributórios, a que só o 
empregador provê;. 8) o plano de salário anual, em que aos em-
pregados se assegura certa renda anual; 9) os planos de parti-
cipação na produção, ern que os empregados recebem parte do 
quanto determinado por percentagem sôbre a produção como 
todo; 10) planos múltiplos de gerência, em que o desenvolvimento 
pessoal dos indivíduos e sua potencial participação na gestão são 
reconhecidos em processo democrático de Júnior, Sênior, maqui-
naria, executores e outras seções, até a dos. diretores. 

A enumeração pouco se presta à conceituação e pois à tipifi-
cação da participação nos lucros segundo o direito constitucional 
brasileiro. Aliás, nem sempre os bonus plans (planos de bonifi-
cação) entram no conceito de participação nos lucros, os planos 
contributórios de pensão foram previstos à parte pelo art. 157, 
XVI, da Constituição de 1946, e nem sempre os planos de pensões 
não contributórios são planos de participação nos lucros. Outros-
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sim, os planos de salários anuais e os planos de participação na 
produção. A minúcia do Council of Profit Sharing Industries sa-
crificou o interêsse científico da classificação. É preciso conside-
rar-se no princípio da participação nos lucros mais o princípio ou 
modo de solução da dívida de participação ou de conversão. 

A extensão do conceito de participação nos lucros a qualquer 
contraprestação acima do salário, sem se atender à aplicação dela, 
seria errônea. Nem se haveria de confundir a participação nos 
lucros com incentivos por maior produção, ou percentagens de 
família, de tempo de serviço ou de freqüência. 

b) A participação nos lucros distingue-se do sistema de bô-
nus ou de ações, em que êsses planos, usados nos Estados Unidos 
da América, não são relacionados, necessàriamente, com o lucro; 
e, a fortiori, da cota dos diretores e gerentes nos lucros da emprê-
sa, a que falta a extensão ao pessoal, ou parte dêle, que caracte-
riza a participação nos lucros (LYLE W. CoPER, Profit Sharing. 
Encyclopaedia of Social Science, New York, 1948, XII, 491). Se a 
participação nos lucros se combina com a inversão em ações, de-
bêntures, ou outros títulos de sócios, ou de comunhão pro diviso 
ou pro indiviso, não deixa de ser participação nos lucros; apenas 
se junta a outro princípio, como modo de solução da dívida de 
cota nos lucros ou como conversão necessária, por efeito negocial 
ou legal. 

V - Conceito de participação obrigatória nos lucros 

A participação nos lucros pode ser: a) a líbito dos empregado-
res (é usual fixar-se, ou prefixar-se o que se distribuirá de boni-
ficação no fim do ano, nas indústrias), b) por dever moral, c) ou 
por ato unilateral, ou convenção (o que é raro), isto é, em virtude 
de negócio jurídico, ou d) com eficácia de regra jurídica sôbre su-
porte fáctico (Tatzestand) em que há os elementos "emprêsa", 
"empregadores", "empregados", "lucros". A eficácia de tal ato 
jurídico compõe-se de direito à participação, pretensão a partici-
par, obrigação de prestar o quanto da participação do emprega-
do. Diz-se no art. 157, IV, participação obrigatória, a participação 
que não entra ou não entra sàmente nas espécies a), ou b), ou e). 
É o compulsory profit sharing. 
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A participação em virtude de negócio jurídico gera direito e 
dever, pretensão e obrigação de prestar. A participação em vir-
tude de lei cria direito e dever, pretensão e obrigação, independen-
te de qualquer convenção ou ato unilateral. 

Assim, se a legislatura ordinária dissesse: "Quando as em-
prêsas incluírem nos seus estatutos, ou deliberarem conceder par-
ticipação, obedecerão às seguintes regras", teria deixado de res-
peitar o art. 157, IV, verbis "participação obrigatória", porque a 
teria concebido como facultativa, conteúdo de autonomia da von-
tade, quando a Constituição de 1946 a previu "obrigatória", vale 
dizer de direito cogente. Há de haver em qualquer emprêsa, que 
apure lucros, participação de lucros. 

Os reformistas do século XIX pensaram em tornar obrigató-
ria (compulsória, cogente) a participação nos lucros. A tendência 
acentuou-se de 1919 a 1924, em França, Tcheco-Eslováquia, Itália, 
Noruega, Portugal e outros países. Culminou no art. 157, IV, da 
Constituição de 1946 . 

Para que possa surgir o conceito de participação nos lucros, 
é preciso que haja querµ tem todo o capital, ou parte dêle (pro-
priedade única, comunhão, sociedade, usufruto etc.) e quem, em-
bora não seja dono, nem sócio, participe. Os lucros da emprêsa 
são dela, à medida que se produzem, como frutos; o direito de 
participação nos lucros é direito de parte dos frutos, não é direito, 
como o do proprietário, ou o do usufrutuário, ou outro titular de 
direito de que provenha+n frutos. Há aquisição originária da cota 
de participação, não como frutos, e sim como eficácia do fato ju-
rídico de ter o empregado satisfeito os pressupostos para partici-
par dos lucros. Não há direito real, como o do dono dos lucros; 
há direito pessoal contra a emprêsa. A técnica jurídica é que pode 
cercar de segurança e garantias êsse direito pessoal. Pode mesmo 
concebê-lo como direito real, mas, para isso, teria de proceder a 
alterações profundas no direito civil e comercial. Seria, em boa 
técnica jurídico-legislativa, contra-indicado, sôbre ser econômica e 
socialmente pernicioso. Algumas vêzes haveria direito real a fa-
vor de participantes, e não de sócios. A solução, de jure conden-
do, é a do privilégio creditório. 

O ter de ser obrigatória, pela Constituição de 1946, art. 157, 
IV, a participação dos empregados nos lucros não significa que 
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tôdas as regras contidas na lei, que o inciso IV previu, tenham 
de ser cogentes. A Constituição de 1946 satisfaz-se com o ser co-
gente, pelo menos, uma das regras jurídicas: ":É obrigatória nas 
emprêsas de fins lucrativos a participação direta dos empregados 
X nos lucros". Em verdade, há, aí, várias regras jurídicas: "Há 
a participação dos empregados nos lucros". "Não fica a líbito das 
emprêsas admiti-la ou não". "A participação dos empregados nos 
lucros há de ser direta" . Tudo mais pode ser em regras jurídicas 
dispositivas ou interpretativas, ficando à autonomia das emprê-
sas ou das emprêsas e dos empregados edificar o seu plano. Se 
essa autonomia deve ser menor, a lei ordinária, por influência 
das correntes políticas (dos partidos), é que resolve. A Consti-
tuição de 1946 entregou-o à legislatura ordinária. 

VI - Conceito de participação direta nos lucros 

A Constituição de 1946, art. 157, IV, falou de participação 
"obrigatória" e "direta". Já vimos o que é participação obrigatória; 
vejamos o que se há de entender por participação direta. 

Direta é a participação nos lucros que vai da emprêsa ao 
empregado, ainda que a cota seja inalienável, temporàriamente 
ou vitallciamente, ou invertida em algum bem (ações, debêntures, 
prestações de terrenos, casa, apartamento, etc.) ou nêle convertida. 

a) Para que a participação nos lucros não opere como sim-
ples elevação legal dos salários, seria preciso que os lucros distri-
buídos se invertessem ou convertessem em ações da emprêsa, ou se 
invertessem ou convertessem em alguma obra ou serviço. A inver-
são ou conversão pode ser eliminadora ou não-eliminadora da 
participação direta; eliminadora, se o beneficiado não percebe e não 
conserva a sua retribuição em lucros ou o que a ela corresponda; 
não-eliminadora, se a percebe e conserva, ou recebe e conserva o 
que a ela corresponda. A percepção em ações (inversão), ou em 
cota que se destine a ações, por aquisição na bôlsa, ou em subscri-
ção automática em aumento de capital (conversão), é participação 
direta. A percepção em ações ou cota que se destine rà criação de 
hospital para os empregados e seus filhos e herdeiros não faz, só 
por si, indireta a participação nos lucros. 
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Sugeriu-se a criação de organismo sindical ou assistencial, a 
que fôssemos quantos deduzidos, para ser distribuído o total pelos 
empregados das emprêsas, dentro de critérios de área e de produ-
ção. Essa solução, sôbre ser contrária às finalidades da participação 
nos lucros e ensejo para mais um Instituto, com tôdas as suas 
conseqüências desmoralizadoras do poder público perante empre-
gados e empregadores, atentaria, abertamente, contra o art. 157, 
IV, da Constituição de 1946, que foi claríssimo no exigir a partici-
pação direta nos lucros. 

É um dos pontos principais de tôda a exposição do direito 
constitucional brasileiro sôbre a participação dos empregados nos 
lucros: o da exigência constitucional de ser direta a participação. 
O texto da Constituição de 1946, art. 157, é claro; e o seu con-
ceito faz parte da garantia institucional que no art. 157, IV, se 
contém. Com ela, como com tôdas as demais garantias constitu-
cionais, o fito legal é a proteção de certa instituição, que a regra 
jurídica, que a estabelece, delineia. O que se garante não é alguma 
coisa, que preexiste ao 1Estado, mas alguma coisa como o Estado 
mesmo a concebe (nossos Comentários à Constituição de 1946, III, 
153). O haver regra jurídica que a faça obrigatória (compulsória 
e essencial); bem assim o ser direta. 

b) A combinação cta participação nos lucros com algum mo-
do de solução, ou de conversão, pode levar a ser indireta a partici-
pação nos lucros, o que, no direito constitucional brasileiro, é ex-
tremamente delicado, porque, tendo a Constituição de 1946, art. 
157, IV, impôsto à legislação do trabalho "a participação obriga-
tória e direta dos trabalhadores nos lucros da emprêsa", a regra 
legal, que estabeleça a participação indireta, tem de se considerar 
contrária à Constituição e, pois, decretável a sua inconstituciona-
lidade, no que torne indireta a participação. 

A participação em si mesma pode ser indireta, e então é ela 
e não o modo de solução ou de conversão que atenta contra a 
Constituição: e.g. a legislação do trabalho estabelece que o sindi-
cato (união) dos empregados perceberá X% nos lucros da emprê-
sa, ou que N'./o nos lucros da emprêsa será destinado a obras de 
previdência social. A participação nos lucros é indireta, devido ao 
modo de solução, frustraria a proibição da participação nos 
lucros indireta em si mesma. Diga-se o :tnesmo quanto à conversão. 
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Por onde se vê que o modo de solução diferente do pagamento em 
dinheiro e a conversão nem sempre importam em se tornar indi~ 
reta a participação nos lucros. 

c) Na França, onde a participação nos lucros mais cedo se 
desenvolveu, no século XIX, de ordinário se combinou com a aqui-
sição de patrimônio, ou com o fundo de pensões. Quanto à primeira 
combinação, de modo nenhum se choca com a Constituição brasi-
leira de 1946, art. 157, IV. Quanto à segunda, seria bis in idem 
em relação à técnica da previdência social, "mediante contribuição 
da União, do empregador e do empregado, em favor da materni-
dade e contra as conseqüências da doença, da velhice, da invalidez 
e da morte'', de que fala o inciso XVI do art. 157, e a técnica do 
seguro pelo empregador contra os acidentes do trabalho (art. 157, 
XVII). Essas técnicas são mais recomendáveis, porque não deixam 
depender dos lucros essas medidas que são essenciais à subsistên-
cia, à produtividade, à saúde e à prole. Daí a preferência por elas, 
no tocante a quaisquer pensões, máxime se a legislação do traba-
lho já tomou êsse caminho. 

d) A solução da dívida de participação nos lucros pode ser: 
a) em dinheiro, tal como ocorre com os portadores de ações, ou 
sócios, ou dono da emprêsa; b) em ações ou cotas na emprêsa, 
desde que a lei ou os estatutos prevejam a automaticidade; c) em 
dinheiro a ser convertido em ações ou cotas, quando se aumente 
o capital, ou se possam adquirir; d) em dinheiro que fique, duran-
te certo tempo, a juros na emprêsa; e) em ações ou em dinheiro 
a ser convertido em emprêsas que sejam complementares da que 
distribui lucros (e. g. a emprêsa gráfica para servir à fábrica que 
despende por ano em trabalhos gráficos). Se bem que o ser direta 
ou indireta a participação de lucros, na espécie e), dependa de 
circunstâncias, só verificáveis in concreto, êsse e outros modos de 
solução não implicam em que se torne, com a combinação, indireta 
a participação nos lucros. 

Além dos tipos a) e e) de participação nos lucros, há o tipo 
de lucros depositados em fundo especial, de ordinário fiduciário 
irrevogável (e. g., fundação) , para distribuição sob certos requisi-
tos. É o "deferred-distribution or trusteed type", onde se acham 
quase tôdas as espécies de participação indireta nos lucros, porém 
nem tôdas nem sàmente elas. 
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VII - Número de empregados e art. 141, § l.º, da Constituição 
de 1946 

No art. 141, § 1.0 , a Constituição de 1946 insere o princ1p10 
de isonomia ou de igualdade formal: "Todos são iguais perante a 
lei." Tal princípio exige que as leis tratem igualmente as pessoas 
a que beneficiam. Não impõe, todavia, igualdade material. No art. 
157, IV, é •à lei, nos seus têrmos e pela forma que ela determinar, 
que se atribui estabelecer a participação obrigatória e direta do 
trabalhador nos lucros. Trata-se, portanto, de garantia constitu-
cional dentro da lei, garantia a que a lei há de dizer os pressupostos 
objetivos e subjetivos. Funciona como promessa da Constituição e 
exigência à legislação do trabalho, sem que se hajam preestabele-
cido normas gerais, menos ainda quais os princípios que hão de 
ser combinados com o princípio da participação nos lucros. 1i:sse 
princípio não se formou, através do século XIX e da metade do 
século XX, como princípio necessàriamente sujeito ao de igualda-
de perante a lei; a fortiori, como princípio igualitário. Em vez de 

1 

funcionar como igualizador dos beneficiários (e aí estaria a obe-
decer ao princípio de igualdade perante a lei), funciona como 
igualizante entre beneficiados e beneficiadores, entre empregados 
e empregadores. Mesmo porque, ainda quando alcance a todos os 
empregados, ó princípio da participação nos lucros pode (e essa 
é a forma mais freqüente) funcionar como agravador da desigual-
dade entre êles, como se é percentual a base do salário anual, ou 
tempo de serviço, ou segundo cotas de produtividade, ou segundo 
graus no quadro do pessoal. Seja como fôr, em si e em sua função, 
o princípio da participação nos lucros nunca foi, nem é, igualitá-
rio, nem tem de obedecer ao princípio de igualdade material, nem 
teve de obedecer ao princípio de igualdade formal. 

Quanto aos beneficiados e à sua legitimação à participação 
nos lucros, a Constituição de 1946, art. 157, IV, deixou à lei dizer 
quais os legitimados à seleção, quais os critérios qe seleção, ou 
preferir juntar ao princípio da participação nos lucros o princípio 
da igualdade formal, ou, até, material. A escolha, de jure condendo, 
é matéria de discussão e atitude dos partidos políticos e de dis-
cussão e votação no Co:p.gresso Nacional. 

Aliás, a experiência ainda não se fixou. Ora os planos de par-
ticipação nos lucros rumam para a legitimação total, igualmente 
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percentual à cota ou desigualmente percentual, ora preestabelecem 
os graus ou camadas de empregados legitimados e participantes, 
ora os graus ou camadas de empregados legitimados dentre os 
quais, por seleção, estão os participantes. Ao legislador ordinário 
é que cabe editar as regras jurídicas sôbre as quais são os legiti-
mados participantes, ou separar os pressupostos subjetivos e obje-
tivos de legitimação e de participação. A Constituição de 1946, 
art. 157, IV, não revelou qualquer preferência, ainda programática: 
estatui que a legislação do trabalho obedecerá a alguns princípios, 
dentre os quais o de participação obrigatória e direta do traba-
lhador. Alguns dêsses princípios são conceptualmente benefician-
tes de todos (e. g., salário-mínimo, com as variações a que o próprio 
art. 157, I, alude, duração diária do trabalho, art. 157, V, cujas 
exceções a lei há de prever); outros, simples enunciados particula-
res de princípio de igualdade material (art. 157, II; "proibição de 
diferença de salário para um mesmo trabalhador por motivo de 
idade, sexo, nacionalidade ou estado civil"). O princípio de parti-
cipação nos lucros precisa existir na legislação do trabalho: o 
Presidente da República pode vetar, por ser contrária à Constitui-
ção de 1946, art. 157, IV, tôda a legislação de trabalho que não no 
contenha (art. 70, § 1.º). Não há, porém, inconstitucionalidade do 
projeto de lei que não faça coincidentes a legitimação à participa-
ção nos lucros e a participação; legitimados podem ser todos ou 
os que hajam preenchido certos requisitos (e.g., dois anos de 
serviço; freqüência de pelo menos X dias, no ano; não ter sido 
suspenso do serviço por ato culposo ou omissão culposa; os que 
tenham X primeiros lugares em produtividade individual), ou os 
que pertençam ao quadro de empregados escolhidos por seus pares 
como legitimados. Já aí, em algumas espécies aparece o princípio 
de seleção; e, haja-o ou não, o legislador pode satisfazer-se com 
a legitimação-participação, ou separá-las. Se as separa, o princípio 
de seleção intervém ou reintervém para determinar quem há de 
participar. 

O texto da Constituição de 1946, art. 157, IV, não postulou a 
participação de todos, nem sequer a legitimação de todos. Certa-
mente, a lei que excluísse alguns trabalhadores, por motivo de 
idade, sexo, nacionalidade, estado civil, seria contrária à Consti-
tuição de 1946, art. 141, § 1.º Outrossim, a que só permitisse a 
legitimação dos empregados da seção A, ou da categoria B. A ex-
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pressão "participação obrigatória" não deve ser entendida como 
"participação de todos" e sim como "existência obrigatória de 
plano de participação nos lucros". Obrigatória é a participação; 
não, a generalidade dela. O problema constitucional é menos 
simples a respeito da legitimação a ser participante, se a lei sepa-
rou legitimação e participação. 

VIII - Técnica Legislativa 

São requisitos para boa lei de participação nos lucros: a) que 
não se afaste dos princípios constitucionais, principalmente os dos 
arts. 145, 141, § 16, e 157; b) que os empregados compreendam 
como se forma e se deduz o quanto participável, como se determina 
a cota de participação e se procede à distribuição; e) que sirva, ou, 
pelo menos, possa servir às finalidades com que a Constituição 
concebeu a participação nos lucros; d) que a participação nos 
lucros seja suportável, objetiva, pela emprêsa, e objetiva e subje-
tivamente, pelos acioni~tas (não é preciso sàmente que seja obje-
tivamente razoável o dividendo, é preciso que os acionistas não 
temam as eras más, não prefiram vender a países estrangeiros ou 
a outras unidades do país a maquinaria); e) a produtividade indi-
vidual é que deve ser o critério para as cotas de participação, mais 
do que o tempo de serviço (ROBERT L. RowE, Profit Sharing Plans 
in Industry, Harvard Business Review, setembro de 1949; 583: 
"The increase in iridiv-fdual productivity and a realization that 
ultimately compensation must be based on the individual em-
ployes's contribution rather than mere time on the job") ; f) Fran-
ça (1919), Tcheco-Eslováquia (1920), Itália (1921), Noruega 
(1922), Portugal (1923), Colômbia (1923) e Nova Zelândia (1924) 
pensaram em participação obrigatória nos lucros. Também Bélgi-
ca, Inglaterra e outros países. Alguns chegaram a legislar. A Rús-
sia afasta-a, como essencialmente capitalista. O Brasil pô-la em 
regra jurídica constitucional. Diz-se que ela é impraticável; alude-
-se ao abandono dela a cada momento, em todos os países. Maior 
responsabilidade do que considerá-la necessária é estabelecê-la em 
têrmos que levem à demonstração do seu fracasso. Têm razão os 
que os atribuem a não se ter planejado com os princípios certos 
("correct principies''), inclusive o não se ter resguardado o lucro 
do que "arriscou" o capital e o não se atender a que a participação 
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dos empregados nos lucros não importa em participação dêles nas 
perdas e é preciso assegurar a cobertura dessas perdas eventuais, 
antes dos dividendos e das cotas de participação. 

Os impostos e taxas são deduzidos dos lucros para se achar o 
lucro dedutível. Nem se compreenderia que se tomasse por base 
lucro que ainda vai ser desfalcado. Aliás, o substitutivo da Comis-
são de Legislação Social (art. 4.º) foi explícito a êste respeito e 
quanto à percentagem mínima de remuneração ao capital: "Con-
sideram-se lucros, para os efeitos desta lei, os que sejam tributá-
veis pela Divisão do Impôsto de Renda, deduzidos do seu mon-
tante, além da importância do impôsto, 8% do capital da emprêsa 
para remuneração desta." 

A lei precisa ater-se à natureza e à estrutura normal da par-
ticipação nos lucros. Os participantes não são em relação jurídica 
recíproca. São em relação jurídica com a emprêsa. Aí é que as 
diversas relações jurídicas, em feixe, se tocam, mas sem se esta-
belecer relação jurídica a múltiplos sujeitos. Tal relação jurídica 
somente poderia surgir se a) a convenção a cria, multilateralmen-
te, em participação negociável nos lucros; ou se b) o entende fazer 
a lei, o que não é de esperar-se. Se não há b) nem a), cada relação 
jurídica é só entre o participante e a emprêsa. Por isso mesmo, não 
há pensar-se em personalidade jurídica dos participantes. 

A participação nos lucros não se vai desenvolvendo à medida 
que idealmente se vão formando os ganhos e as perdas; nem se 
pode dizer que o empregado é participante nos lucros e nas perdas. 
Tanto que, se se retira no comêço do período, ou morre, ou cai 
em incapacidade, ou inaptidão ao trabalho, o empregado não re-
cebe o que, ao tempo da desligação, era lucro líquido: tem de rece-
ber o que corresponde ao tempo em que serviu, sôbre os lucros 
dedutíveis, portanto sôbre o quanto participável, pro rata. 

A participação nos lucros segundo o art. 157, IV, é direito 
criado por lei, direito acessório do contrato de trabalho, como 
participação nos lucros, na chamada associação em participação, 
o é, pôsto que fundada em negócio jurídico. 

Porque a soma dos participantes, na participação nos lucros, 
não é pessoa jurídica, nem tem nome, nem domicílio; nem repre-
sentação processual ou extraprocessual. Qualquer ação dos parti-
cipantes ou contra êles, é ação de ou contra cada um dêles; pôsto 
que, no tocante às questões relativas à formação do lucro dedutí-
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vel, ou do quanto participável, haja litisconsórcio necessário. Não 
no há se a questão é sôbre a cota de participação de algum dêles. 

Entre os empregados participantes não há, de ordinário, rela-
ção jurídica. Se um recebeu mais do que devera (pagamento inde-
vido) e outro ou outros menos, acionada é sempre a emprêsa. Não 
há razão para se invocarem, por analogia, regras jurídicas con-
cernentes à comunhão ou à sociedade. As relações jurídicas entre 
êles ou provêm de regras jurídicas especiais ou de regras insertas 
negocialmente no plano de participação nos lucros; ou, em caso 
de concorrência de pretensões ou ações, com insuficiência do pa-
trimônio da emprêsa, das que derivam da situação concursai de 
créditos. 

Se as emprêsas têm apuração separada de lucros, por ser grupo 
de emprêsas (emprêsas reunidas), com sócios ou acionistas dife-
rentes, pôsto que haja certo regime estatutário de ajuda ou de 
contribuição percentual para os dividendos de tôdas, participação 
nos lucros refere-se a cada espécie de lucros ou dividendos, tais 
como vão aos sócios ou acionistas. 

1 

Em caso de perdas ppsteriores ao balanço, nenhuma obrigação 
de restituir têm os empregados. Se a lei ou o negócio jurídico prevê 
adiantamento, não há restituição do recebido em boa-fé. 

Além de se ter de cop.formar com a natureza e a estrutura da 
participação nos lucros, a lei precisa ser concebida de modo a 
atingir os fins que a Constituição de 1946 espera se possam obter. 

A lei de participação nos lucros tem de ser concebida de modo 
a criar ou. poder criar mentalidade de time entre gerentes e em-
pregados, abstraindo-se do portador de ações, que pode estar com-
pletamente ausente, e a incentivar o interêsse no êxito e progresso 
da emprêsa. Seria simples expediente para aumentar, anualmente, 
ou em menor tempo, os salários, se não servisse ou não tendesse 
a servir ao encurtamento de tempo na produção, à poupança de 
mão-de-obra e de material, ao desenvolvimento da eficiência e 
produtividade do empregado. 

Há um ponto que é digno de tôda a atenção: assim como a 
emprêsa precisa de fundo de reserva, também dêle precisa o em-
pregado participante para atendê-lo nos períodos de escassez de 
lucros. Para isso, ou se organiza seguro, ou se inverte parte das 
cotas em bens não suscetíveis de destruição ou consumo (e.g., 
casa para o trabalhador) . 
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A participação dos empregados nos lucros sem seleção e sem 
encorajamento do aperfeiçoamento técnico dos empregados é ex-
pediente de bis in idem dos salários, sem qualquer significação 
econômica, social, psicológica, política ou técnica e de prováveis 
conseqüências prejudiciais. 

A técnica da participação nos lucros tenta aproximar, afetiva, 
econômica e pollticamente, empregados e empregadores; a técnica 
da cooperativa de produção, subordinar o capital ao trabalho. 

A técnica ordinária é a do salário ao trabalho, "juros" (inte-
rêsse) ao capital, e excedente, que se atribui ao que é empresário 
ou êle distribui a si mesmo e aos capitalistas. Donde terem de 
ser tirados aos lucros a remuneração do capital como tal, e as 
comissões dos que são empresários (ditos, nas sociedades, diretores, 
administradores, gerentes), se não foram computadas as despesas; 
o que se entrega aos acionistas, acima do interêsse do capital, é 
pela iniciativa e risco das indústrias e comércio. A rigor, o salário 
está pago, e nenhum direito tem o empregado sôbre o resto; a sua 
atitude, nas uniões e sindicatos, em prol da elevação dos salários 
e contra a participação, mostra que é êsse o seu modo de ver; 
reputa injusto ou justo o salário, e não indevida ou devida a parti-
cipação. Não deixa de haver, nessa atitude, resquício da economia 
paternal, em que a participação era presente de Natal, ou de Ano 
Bom, e do liberalismo econômico do século XIX, com as suas níti-
das distinções políticas entre empregadores e empregados, onde 
insuficiente a igualdade perante a lei. É preciso, portanto, para que 
a participação nos lucros surta bons efeitos, que se combata, nos 
trabalhadores, êsse resto de mentalidade superada, que se acentue 
a política, a que ela visa, de oferta de iguais oportunidades a todos 
e se lhes mostre como pode crescer a porção de lucro participável 
e qual o papel de cada um para o atingir e lograr, em conseqüên-
cia, o aumento do que percebe como participante. 

IX - Conceito de Lucros Dedutíveis 

Lucros dedutíveis são os lucros de que se vai deduzir o quanto 
participável, isto é, de que se subtrai o quanto destinado a sofrer, 
segundo terceiro critério de determinação, a cota de participação 
de cada empregado legitimado. 
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O problema da determinação do quanto participável (portion 
to be shared) tem de vir após a determinação do que são lucros de-
dutíveis (IX), como o da determinação da cota de participação 
(XII) há de vir após a solução daquele. A ordem é, portanto, a 
seguinte: determinação do lucro dedutível; determinação do quan-
to participável; determinação de quem participa; determinação da 
cota de participação. 

a) A determinação do lucro dedutível pode ser: a) antes do 
pagamento dos tributos; b) antes do pagamento dos tributos e de 
certa percentagem, mínima, aos que têm ações; c) antes do pa-
gamento dos tributos, da percentagem mínima dos acionistas e 
das verbas de previdência social não-contributórias (isto é, só do 
empregador) ou das verbas de beneficência; d) antes do pagamen-
to dos títulos, da percentagem mínima dos acionistas, das verbas 
de previdência social não-contributórias ou das verbas de benefi-
cência e da discriminação dos dividendos destinados a fins de eco-
nomia individual ou permanentemente a fim de assistência social 
e valorização do própr~o trabalho; e) depois do pagamento dos 
tributos e de certa percentagem mínima aos acionistas; /) depois 
dos pagamentos; g) e d;:ts verbas de previdência social não-contri-
butórias (isto é, só do empregador) ou das verbas de beneficência; 
h) depois dos pagamentos; i) e do pagamento dos dividendos des-
tinados a fins permane),'ltes de assistência social e valorização do 
próprio trabalho. 

O inconveniente de ser determinado o lucro dedutível, antes 
de se pagarem os tributos, é não se poder saber a quanto monta 
o lucro líquido, de modo que os problemas relativos a ferir-se, ou 
não, a Constituição, passam a ser questões de fato. A dedução do 
que é percentagem mínima dos acionistas como emprêgo de capi-
tal é aconselhável, para que se não diminua o lucro, a ponto de 
emigrar das indústrias :para outros ramos improdutivos o capital 
empregado, ou de afast~r das indústrias a iniciativa privada. Não 
se inverte, sem esperança de maior lucro do que o juro dos depósi-
tos bancários, o capital disponível. Mas êsse inconveniente não é 
só de ordem econômica; é também de ordem jurídica; a redução 
do lucro apto ao pagamento dos dividendos pode ser tal que im-
porte em desapropriação sem indenização (art. 141, § 16). Quanto 
às verbas de previdência social não-contributórias (isto é, fora do 
art. 157, XVI, e dos negócios jurídicos coletivos sinalagmáticos), 
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às verbas de beneficência e aos dividendos destinados a fins de 
assistência social e valorização do trabalho, o problema é jurídico. 

Assunto nôvo, a participação dos empregados nos lucros dá 
ensejo a problemas de direito que têm de ser estudados com tôda 
prudência e rigor de princípios, para que não se perturbe a apli-
cação dos planos com as questões constitucionais que podem sur-
gir. Algumas delas pertencem ao capítulo da concorrência de leis 
(Gesetzeskonkurrenz), outras, ao capítulo da concorrência de di-
reitos, pretensões e ações, outras, ainda, às colisões de interêsses 
protegidos. 

A. A concorrência de leis pode dar-se quando alguma lei 
retira dos lucros porção para determinado serviço ou obra e aos 
mesmos lucros se há de subtrair o quanto participável. Solução: 
atende-se primeiro à lei de interêsse geral ou público. O interêsse 
do empregado respeito à sua cota de participação, bem como res-
peito ao quanto participável, é interêsse individual. Conseqüência: 
o cálculo do quanto participável só se faz após se satisfazer a lei 
de interêsse público ou geral. 

A concorrência de leis pode não ser entre lei reguladora de 
interêsses gerais ou públicos e lei reguladora de interêsse indivi-
duais (F. LENT, Die Gesetzeskonkurrenz, Leipzig, 1912,1.8.s.). 
Então, ou se dá a limitação recíproca cumulativa, ou a alternativa 
ou a consumptiva; e. g. : a emprêsa tem convenção coletiva de tra-
balho sôbre participação de lucros, ou ela é à parte da que a lei 
faz obrigatória (questão de interpretação daquela), ou aquela, 
não sendo cumulativa, pode satisfazer às exigências da lei, e então 
cabe aos empregadores escolher, ou aquela já se faz para consumir 
o dever e o direito ao estabelecimento da participação dos empre-
gados nos lucros. 

B. A concorrência pode ser de direitos, pretensões e ações 
dirigidos contra a emprêsa. No direito comercial brasileiro há a 
figura do preposto interessado, ou de caixeiro interessado, que 
participa dos lucros sem ser sócio (participação contratual, fre-
qüentemente por declaração unilateral de vontade, negócio jurí-
dico unilateral, sucedânea da participação patrimonial e pré-for-
ma da participação obrigatória do art. 157, IV, da Constituição de 
1946). Não é sócio, participa (Superior Tribunal do Rio Grande do 
Sul, 2 de setembro de 1898 e 26 de junho de 1901. D. 1901, 235; 
Segunda Câmara de Apelação do Distrito Federal, 3 de junho de 
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1910, R. de D. 17, 178). Se existe algum direito, pretensão ou ação 
do empregado a essa participação, a concorrência já se não dá 
entre leis, mas entre direitos, pretensões ou ações. O bis in idem 
pode ressaltar: o preposto, ou caixeiro, que tem salário mais "in-
terêsse" (participação) , tendo participação segundo a lei, teria 
duas participações. Se a da lei é superior, pode escolhê-la; ambas 
são do seu interêsse individual. Se escolhe a outra, que é maior ou 
certa, tal escolha atua na determinação do quanto participável, 
porque se tem de deduzir, antes, dos lucros dedutíveis. 

C . A concorrência de direitos - ou a colisão - pode ser 
externa, pela repercussão de alguma lei, ou de algum negócio jurí-
dico, em que não foi figurante o empregado e a emprêsa, mas rela-
tivo a lucros. São exemplos: a lei que determinasse a conversão 
em ações de quaisquer cotas de participação acima de X; a cláu-
sula estatutária que destine X dos lucros à manutenção de hospi-
tal, escola profissional ou técnica, em benefício dos empregados e 
seus filhos e agregados, aos empregados do bairro, vila ou cidade; 
a fundação cujos meios , econômicos só provenham de dividendos, 
sendo a fundação de fins de interêsse público, ou geral, se a lei 
não previu êsses casos d~ destinação, por meio de negócio jurídico 
inter vivos ou mortis causa, na determinação dos lucros dedutíveis. 

Têm-se de pesar os interêsses. Aparecem no direito situações 
de tal gravidade, e ou existe hierarquia ou graduação entre os 
direitos, ou se recorre a alguma solução que não anule os direitos; 
se não há, dá-se a colisã.o de direitos (C. WITTKOWSKY, Die Kolli-
sion der Rechte, Konigsberg, 1911, 9 s.), com o problema técnico 
da solução (se duas pessoas ocuparem a terra ao mesmo tempo, 
sem se poder saber quem a ocupou primeiro, ou até onde, resolve-
-se pela comunhão pro indiviso; se houve registro simultâneo de 
duas escrituras de propriedade, como se constam da partilha duas 
adjudicações do mesmo terreno com nomes diferentes, estabelece-
-se comunhão pro indiviso). 

Por mais respeitáveis que sejam os interêsses dos empregados, 
no participarem dos lucros, são êles interêsses individuais. A lei 
falharia aos seus fins, se não atendesse a situações em que o inte-
rêsse é acima do interêsse dos indivíduos e da soma dêles. Se os 
estatutos destinam X% P,os lucros a mantença de hospital, ou de 
escola, ou de seguros educacionais dos filhos dos empregados, essa 
verba é deduzida antes de o ser a verba de participação nos lucros. 
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Se alguma doação, ou disposição causa mortis levou a serem inte-
gralmente invertidos em beneficência os dividendos de certas ações, 
êsses dividendos devem ser calculados sem a dedução de partici-
pação nos lucros, sem que êsse cômputo fira o princípio de igual-
dade dos dividendos das sociedades por ações. Assim se há de en-
tender, se a lei é omissa; porém tudo aconselha rà explicitude da 
lei: dirá, por exemplo, que "sempre se deduzirá primeiro o que por 
lei, ou negócio jurídico, inclusive as cotas de sócios nos lucros ou 
ações, se destinar, permanentemente, a beneficência de que parti-
cipem os empregados". 

Assim, se os dividendos não vão às pessoas físicas, mas às funda-
ções, ou instituições de beneficência que sirvam aos empregados 
da emprêsa (interêsse geral) ou aos empregados da emprêsa e 
outros (interêsse ainda mais geral), êsses dividendos devem ser 
descontados antes de serem computados os lucros dedutíveis. Dá-
-se, aí, prevenção, a favor do interêsse geral ou público. Salvo, 
está claro, se, estabelecida posteriormente à lei de participação 
compulsória nos lucros a adoção de lucros futuros, a fundação, ou 
a subvenção, foi in fraudem legis. 

Os acionistas A, B e C criam hospital para os empregados da 
emprêsa, os habitantes do bairro, vila ou cidade, que há de ser 
mantido com os dividendos. :&:sses dividendos estão destinados a 
fim acima dos fins individuais e passam à frente da participação 
nos lucros. Igual tratamento hão de ter as fundações, criadas em 
negócios jurídicos causa mortis. Nem se compreenderia que, aten-
dendo-se, antes, à participação nos lucros, se absorva o que deveria 
ir àquelas instituições. 

Assim, antes de se calcular o quanto participável, deduzem-se 
dos lucros dedutíveis as verbas, inclusive dividendos, que se des-
tinam a interêsses mais altos, ou, o que também é acorde com os 
princípios, tem-se a êsses como dividendos isentos, considerando-
-se lucros dedutíveis os outros dividendos. 

Também lei, que estabelecesse percentagem tal à participação 
nos lucros que absorvesse os dividendos, poria em colisão o interêsse 
protegido pelo art. 141, § 16, e o interêsse que se prometeu proteger 
no art. 157, IV; tal lei seria, em certos casos, desapropriação disfar-
çada, sem indenização, e, portanto, contrária à Constituição. 

b) A melhor solução é sempre a que evita incertezas sôbre 
a constitucionalidade da determinação. 
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A Constituição de 1946 alude, por vêzes, à justa remuneração 
do capital (arts. 145, 143, 151, parágrafo único). Outrossim, a 
necessidade de melhoramentos e expansão dos serviços das em-
prêsas, inclusive as de serviços ao público (art. 151, parágrafo 
único). 1!:sse fundo há de ser subtraído aos lucros quando se tenha 
de determinar o lucro dedutível. 

O fundo de reserva para novas inversões necessárias há de 
escapar ao cômputo. Cobrar sôbre êle o quanto participável seria 
dificultar o desenvolvimento da indústria e, ainda havendo parti-
cipação nos lucros, sacrificar os empregados futuros aos de hoje. 
A única solução que atenderia aos argumentos contra e a favor 
da contagem sôbre os lucros não levados a dividendos (um dêles 
o argumento da fraude à lei, pela aguagem posterior do capital) 
seria a do pagamento em ações. O empregado, que as recebesse, 
participaria dos resultados futuros do fundo de reserva. Mais uma 
razão para se pender, em técnica legislativa, para a fórmula pre-
ferida pela Grã-Bretanha, que é a da participação nos lucros li-
gada à co-partnership: sqmente por êsse caminho se evita que o 
empregado gaste a cota dr participação e se obtém algum interêsse 
dêle pela emprêsa. Em p.~ís que precisa de capitais e de levar às 
indústrias o capital empregado em bens não criadores de outros 
bens, a inversão ou a conversão das cotas de participação em novos 
empreendimentos da mesµia emprêsa é que pode obviar aos incon-
venientes do salário adicional em que, afinal de contas, resulta a 
participação dos empregados nos lucros. 

Os fatôres da produção não são apenas o capital e o trabalho, 
no sentido estrito; a iniciativa é que os junta e é trabalho, em 
senso lato; depende de conhecimentos, habilidades e esforços. A 
iniciativa é constitutiva, se antecede o funcionamento da emprêsa, 
ou funcional, se já se refere à atividade da emprêsa. Os vencimen-
tos e comissões dos diretores e gerentes escapam ao conceito de 
salário e ao conceito de dividendo. Têm, portanto, de ser excluídos 
dos lucros dedutíveis. 

E' preciso que haja dividendos a serem distribuídos, para que 
haja participação dos empregados nos lucros. Se não se exige isso, 
o empregado terá o salário e a cota de participação e o acionista 
nada terá. Tal situação afugentaria das indústrias os capitais; e 
em verdade, em vez de se fazer capitalista ou tendente ao capita-
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!ismo o empregado, se criaria a contradição mortal do capitalismo 
sem capitalistas e do interêsse em lucro que tende a desaparecer. 

Nos meios industriais dos Estados Unidos da América, onde 
a participação nos lucros não é obrigatória (= cogente, imposta 
por lei), escreve-se que a fórmula da participação nos lucros deve 
ser tal que represente divisão equitativa dos lucros da companhia 
entre acionistas e empregados; no Brasil essa exigência é constitu-
cional, porque resulta do art. 145 da Constituição de 1946. 

Nos tempos de prosperidade, os planos de participação signi-
ficam muito; há o que distribuir; nos tempos maus, diminui e se 
esvai a sua importância como benefício e como incentivo: distri-
bui-se pouco de muito pouco." 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PLtNIO COELHO 
EM 22-10-1952 

O SR. PLíNIO COELHO * - Sr. Presidente, já ontem mani-
festei minha maneira de pensar em derredor do projeto que dá 
aos trabalhadores do Brasil participação no lucro das emprêsas. 

Hoje, encontrei na "Gazeta de Notícias" artigo assinado pelo 
Sr. G. Mourão, consubstanciando quanto dissemos, conquanto 
nem ao menos tenhamos o prazer e honra de conhecer, pessoal-
mente, o articulista. Vou lê-lo, a fim de ser consignada em nossos 
Anais a opinião de um jornalista que, fora desta Casa, mas acom-
panhando, passo a passo, o projeto, ratifica, no entanto, aquilo 
que o trabalhador lá fora está pensando, não apenas do Congresso, 
mas da lei recém-aprovada pela Câmara: 

"Participação nos lucros 

A Câmara viveu ontem um agitado debate em tôrno 
do projeto de participação dos empregados nos lucros das 
emprêsas. Não escapou à aguda sensibilidade da bancada 
trabalhista, ontem magnificamente liderada pelo Senhor 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Lúcio Bitencourt, que a proposição envolvia um dos pas-
sos mais significativos da revolução social brasileira, cujo 
caráter reformista vai harmonizando, com tática fabiana, 
o desequilíbrio entre o Capital e o Trabalho. Os adversá-
rios do projeto fixam suas razões, ao que se pode depreen-
der dos debates, no fato de não estar ainda o País satura-
do em sua fase capitalista. Não são poucos os deputados 
ouvidos por êste cronista que se declararam dispostos a 
votar o projeto apenas para não decepcionar o eleitorado de 
trabalhadores, optando por isto mesmo pelas emendas que 
o tornarão inócuo, como uma espécie de cafiaspirina 
social. 

A própria Comissão Especial que apresentou o subs-
titutivo que está vitorioso, em que pese a honorabilidade 
dos nomes que a compunham - e eram alguns dos melho-
res deputados da Câmara - foi constituída em sua maio-
ria de elementos extraordinàriamente conservadores. 

Desta form):t, apoiada pelos Partidos conservadores 
- a UDN e o J;>SD - a proposição do PTB vai sair da 
Câmara desfigurada e inútil. Muito melhor seria que os 
tímidos deputados conservadores houvessem tido a leal-
dade de confessar a sua aversão à medida, votando defi-
nitivamente e radicalmente contra ela. Fazer o que fize-
ram, equivale a quase oferecer ao povo um embuste e uma 
tapeação. O pouco que restou do projeto de participação 
nos lucros, deve-se ao PTB - partido que está saindo 
realmente Q.aquela atmosfera de oficialismo estéril, para 
um contato amplo, sincero, esclarecido e fecundo com os 
mais legítimos problemas do povo." 

Com a leitura que a Câmara ouviu dêste documento, a pessoa 
alguma é dado o direito de afirmar ter a Câmara procedido com 
acêrto ao debater, como p fêz, matéria tão importante como seja 
a participação dos trabalhadores nos lucros das emprêsas, até 
porque, Sr. Presidente, se a proposição fere alguns interêsses, nem 
por isso deixa de contribuir para a harmonia entre o capital e o 
trabalho e, conseqüentemente, para a Paz Social. (Muito bem; 
muito bem.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BILAC PINTO  
EM 7-6-1955  

O SR. BILAC PINTO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho 
hoje à tribuna para tecer alguns comentários ao parecer emitido 
pelo Conselho Nacional de Economia relativamente ao projeto 
emanado desta Casa do Congresso e que regulou o dispositivo do 
art. 157, inciso IV, da Constituição Federal. 

Trata-se de projeto de lei complementar da Constituição, que 
dispôs sôbre a participação dos empregados nos lucros da emprêsa. 
Esta inovação da Constituição de 46 foi acolhida pela Assembléia 
Constituinte sem qualquer oposição de monta. Representantes de 
partidos conservadores, como o Sr. Artur Bernardes, deram o seu 
apoio à inovação constitucional. O Monsenhor Arruda Câmara 
trouxe, em favor da tese da participação dos empregados nos lucros 
da emprêsa, o apoio das encíclicas e da doutrina social da Igreja. 
Homens de tôdas as correntes de pensamento político e econômico 
como que se irmanaram na consagração do preceito que, afinal, se 
incorporou à nossa Carta Magna. 

Após essa fase, iniciou a Câmara dos Deputados a elaboração 
da lei complementar prevista no texto e que deveria dar a regula-
mentação legal ao preceito. Durante cêrca de oito anos a Câmara 
dos Deputados trabalhou no projeto e o resultado dessa elaboração 
legislativa é o que figura na redação final do Projeto n.0 1 039, de 
1948. 1!:le apresenta a síntese das diversas tendências aqui mani-
festadas, depois de haverem sido afastadas tôdas as iniciativas que 
visavam a imprimir à lei reguladora do texto orientação diversa 
daquela que a Constituição consagrara. 

Posso afirmar à Casa, sobretudo aos eminentes colegas desta 
legislatura, que não tiveram oportunidade de acompanhar o deba-
te da matéria, que a característica principal do projeto é a sua 
fidelidade à Constituição. Rejeitamos as tentativas que se propu-
nham estabelecer a participação indireta do trabalhador nos lucros 
da emprêsa em razão da sua incompatibilidade com a norma fun-
damental. 

A Constituição fixou as grandes linhas do instituto ao esta-
belecer que a participação do trabalhador, nos lucros da emprêsa, 
seria obrigatória e direta. 
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Ao legislador ordinário sómente cumpria estabelecer normas 
que permitissem a fiel execução do mandamento constitucional. 

E dessa tarefa se desincumbiu de modo satisfatório a Câmara 
dos Deputados. 

Durante a discussão da matéria os órgãos técnicos receberam 
sugestões e críticas, sobretudo das classes patronais, que foram 
devidamente consideradas. 

Foi ainda além: submeteu o projeto à prova, de exeqüibilidade, 
mediante a aplicação dos seus dispositivos aos balanços dos mais 
diversos tipos de emprêsas, grandes e pequenas. 

Somente depois dêsse meticuloso e paciente trabalho foi que 
a Câmara dos Deputados, afinal, aprovou o Projeto n.0 1 039, de 
1948, que com justiça pode ser considerado um dos melhores tra-
balhos saídos desta Casa. 

Concluída sua elaboração na Câmara, foi o Projeto enviado 
ao Senado. 

Pouco depois o Sr. ~residente Café Filho, em carta ao Senador 
Marcondes Filho, então Presidente do Senado, encareceu a urgên-
cia da matéria e pediu fl- rápida ultimação dessa lei. 

Apesar dessa solicit~ção presidencial a Comissão de Economia 
do Senado adotou, desde logo, uma providência dilatória. 

Resolveu pedir o parecer do Conselho Nacional de Economia 
sôbre o Projeto. 

É para êsse parecer que desejo convocai a atenção da Câmara, 
do Senado e também do Poder Executivo. 

Lamento ser obrigatj.o a conceituá-lo como inepto da primeira 
à última palavra. 

É deplorável que êsse órgão, no qual tantas e tão fundadas 
esperanças eram depositadas, dê de sua probidade intelectual, na 
discussão de matéria dessa gravidade, demonstração tão decep-
cionante. 

O Sr. Sérgio Magalhães - Queria, apenas, dizer a V. Exa. que 
também inepta é a exposição geral do Conselho Nacional de Eco-
nomia feita relativamente ao ano passado. Naquela exposição, o 
Conselho não indica medida eficiente, uma única medida prátic.a 
que pudesse resolver o problema da inflação no Brasil. Digo mais 
a V. Exa.: acaba de ser publicada, em nova revista intitulada "Eco-
nômica'', crítica bem severa àquela exposição, pois, no capítulo 
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referente ao movimento de capitais estrangeiros, o Conselho foge, 
inteiramente, à análise da nossa realidade. 

O SR. BILAC PINTO - Muito grato a V. Exa. pela oportuna 
apreciação que acaba de fazer. 

Tenho para mim que se o Conselho Nacional de Economia per-
sistir em dar novas provas de sua incapacidade, o que cumprirá ao 
Congresso será emendar a Constituição para suprimir êsse órgão. 

Passarei agora a analisar o trabalho do Conselho Nacional de 
Economia sôbre o Projeto 1 039, de 1948, que no Senado recebeu 
o n.0 333. 

Inicialmente desejo afirmar que todo o seu parecer está ba-
seado em um sofisma fundamental - o da ignorância da questão. 

O Senado pediu ao Conselho Nacional de Economia seu pare-
cer sôbre o Projeto n.0 333, votado pela Câmara. 

O Conselho, porém, ao invés de analisar êsse Projeto objetiva-
mente, de examinar e criticar os conceitos fundamentais de "tra-
balhador", de "emprêsa", de "lucro" e a solução adotada para 
assegurar a "participação obrigatória e direta", pretendeu e con-
seguiu, mediante habilidoso jôgo de palavras, em meio ao qual 
afloram paralogismos e inexatidões, transferir insensivelmente o 
debate para outro terreno. 

Graças a êsses estratagemas de linguagem, o Conselho colocou 
o problema de participação dos lucros na estaca zero, isto é, igno-
rou a existência do preceito constitucional e a circunstância de 
que o legislador ordinário estava adstrito a desenvolver o instituto 
moldado na lei maior. 

O Senado não consultou o Conselho sôbre se se deveria ou não 
instituir a participação do trabalhador nos lucros da emprêsa. 

O que o Senado desejava saber era se o Projeto n.º 333 regula-
va convenientemente o instituto criado pela Constituição. 

A indagação do Senado, porém, ficou sem resposta. 
O parecer não versou sôbre o Projeto. 
O que de muito grave existe nesse lamentável trabalho do 

Conselho Nacional de Economia, entretanto, é o processo falaz de 
escamotear o tema. que lhe foi proposto e de discorrer sôbre outro, 
sem que o leitor se dê conta dessa transferência. 

Várias técnicas sofísticas foram adotadas no Parecer para 
que aquêle resultado fôsse logrado. Para dar a impressão de que 
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seu estudo sôbre o Projeto era sério, cuidadoso e meditado, dizia 
ter ouvido pessoas autorizadas na matéria e destacados parla-
mentares. 

Para suprir a indigência lógica do seu pronunciamento, pre-
tendeu dar a impressão de que homens ilustres, inclusive congres-
sistas, tinham emitido opiniões que o Conselho pesara devidamen-
te. Não indicou, porém, os nomes dessas personalidades e nem os 
conceitos por elas enunciados. 

E sem êsses elementos ninguém poderá apreciar o mérito ou 
demérito das opiniões acaso manifestadas por personalidades ditas 
eminentes. 

Fica dêsse modo desfeito o sofisma do argumento de autori-
dade, com que o Conselho pretendeu iludir a boa-fé do Senado. 

Outro truque de dialética, usado pelo Conselho Nacional de 
Economia, foi o de pretender criar a falsa impressão de que o Con-
gresso estava indeciso entre diversas soluções para resolver a ma-
neira de assegurar a participação do trabalhador nos lucros da 
emprêsa. 

Chegou mesmo a afirmar "que a diversidade das tentativas de 
solução indicava desde logo quanto era difícil, senão impossível", 
chegar a um resultado. 

O sofisma de diversão reponta nltidamente nas palavras que 
acabamos de ler. 

Chamado a opinar sôbre uma única solução - a que estava 
consubstanciada no Projeto n.º 333 - o Conselho desviou o debate 
para a fase inicial da elaboração legislativa, em que vários projetos 
estiveram em discussão, :para admitir até mesmo a impossibilidade 
da regulamentação legal da matéria. 

Passou então a desenvolver argumentos contra o sistema de 
participação direta do trabalhador nos lucros da emprêsa, sob o 
fundamento de que ficariam excluídas dos seus benefícios várias 
categorias de trabalhadores, dentre os quais os empregados domés-
ticos. 

Se a Constituição dispõe que a participação do trabalhador é 
nos lucros da "emprêsa", como se poderá pretender que os empre-
gados domésticos devam ter participação nos lucros? 

Desde quando o lar doméstico passa a ser emprêsa, e emprêsa 
lucrativa? 
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Se dispuséssemos de tempo prosseguiríamos em nossa crítica 
para desmontar cada um dos paralogismos de que se valeu o Con-
selho no seu infeliz parecer. 

Consideramos, porém, que mais proveitoso será que reservemos 
os minutos que nos restam para dar alguns esclarecimentos ares-
peito do Projeto votado pela Câmara. 

Na regulamentação do preceito constitucional, a Câmara teria 
que conceituar o "empregado", a "emprêsa" e o "lucro", que são 
os três pontos básicos do instituto. 

Para a definição legal de "empregado" e de "emprêsa" recor-
remos à Consolidação das Leis do Trabalho, da qual reproduzimos, 
sem qualquer modificação, o conteúdo e a extensão dêsses con-
ceitos. 

Para fixar o que deveria constituir o lucro partilhável, nos 
socorremos da legislação do impôsto sôbre a renda, adotando o 
conceito de lucro tributável e admitindo quatro tipos de deduções 
específicas. 

Para o cálculo da participação, foi instituído um sistema ba-
seado na relação existente entre o capital e os salários totais pagos 
pela emprêsa. 

Para corrigir os resultados anormais decorrentes da estrutura 
específica de algumas raras emprêsas, o projeto estabeleceu as 
taxas máxima e mínima de participação e outras limitações com-
plementares. 

Resumindo, podemos assegurar que o Projeto foi cuidadosa-
mente elaborado e atende perfeitamente ao princípio inscrito na 
Constituição. 

A argüição de que a participação do trabalhador nos lucros 
da emprêsa é injusta, porque deixa fora do seu alcance algumas 
categorias de trabalhadores, não se dirige ao Projeto, mas à Cons-
tituição. 

As exclusões que constam do Projeto são as mesmas que já 
figuravam na legislação trabalhista. 

Os trabalhadores amparados por essa legislação, desde que 
prestem serviços a emprêsas lucrativas, são beneficiados pela par-
ticipação nos lucros. 

De acôrdo com êsse critério, foram excluídos da participação 
nos lucros os empregados de profissionais liberais. 
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Ainda aí andou acertadamente a Câmara, porque não seria 
possível caracterizar a atividade do profissional liberal, do mé-
dico, do advogado, do engenheiro, à de uma emprêsa; não seria 
concebível que se estabelecesse a participação do porteiro do advo-
gado ou do chofer do médico, nos lucros de suas atividade profis-
sionais. Apenas exclusões desta ordem, Sr. Presidente, foram 
feitas. 

O Sr. Sérgio Magalhães - Então o Conselho Nacional de Eco-
nomia queria uma lei ainda mais revolucionária do que a aprovada 
pela Câmara? 

O SR. BILAC PINTO - Quem começa a leitura dêsse Parecer 
do Conselho há de ter essa impressão. Mas, quando chegamos ao 
fim, eminente colega, o que verificamos é que o Conselho Nacional 
de Economia é radicalmente contrário à participação dos traba-
lhadores nos lucros da emprêsa! 

O que êsse órgão apresenta como grande solução brasileira 
para melhorar a situação dos trabalhadores é o fortalecimento do 
SES! e do SESC ! ' 

O Sr. Aarão Steinbruch - Não constitui para mim, Sr. 
Deputado, novidade alg11ma o recente parecer do Conselho Nacio-
nal de Economia, que pretende uma participação indireta dos ope-
rários nos lucros das emprêsas através de associações assistenciais, 
ferindo, assim, evidentemente, o texto expresso da Constituição 
Federal. Não constitui para mim surprêsa, repito, porque, na oca-
sião em que se decretava o salário-mínimo, o Conselho Nacional 
de Economia se reunia para condenar essa elevação tão útil e efi· 
caz, que beneficiaria os trabalhadores brasileiros. 

O SR. BILAC PINTO - Muito agradecido a V. Exa. 
O Sr. Celso Peçanha - É estranho que o Conselho Nacional 

de Economia se tenha p;ronunciado dessa maneira sôbre o projeto 
de participação dos trabalhadores nos lucros das emprêsas, pois 
quando esta Casa o estudou, desde 1947, minuciosa e detalhada-
mente, as maiores autoridades em economia se pronunciaram sôbre 
a matéria, e tiveram suas opiniões consideradas. 

O SR. BILAC PINTO - Muito agradecido a V. Exa. 
A rápida crítica que fizemos ao Parecer do Conselho documen· 

ta uma insólita atitude de desconsideração ao Congresso e a adoção 
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de recursos dialéticos incompatíveis com a seriedade do trabalho 
científico que deve ser realizado por aquêle órgão. 

O Poder Executivo e o Senado, que têm competência constitu-
cional para nomear e aprovar as nomeações dos membros dêsse 
Conselho, devem atentar bem nos nomes dos signatários dêsse pa-
recer, a fim de que não sejam reconduzidos os que se houveram 
com tanta infelicidade no tratamento de matéria dessa gravidade. 

Concluindo estas considerações, dirijo um apêlo ao Senado da 
República para que despreze definitivamente a colaboração do 
Conselho Nacional de Economia e passe a votar o projeto aprovado 
pela Câmara, que regula satisfatoriamente o inciso constitucional 
do art. 157, n.º IV. (Muito bem, muito bem. Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. QUEIRÓS FILHO 
EM 31-8-1955 

O SR. QUEIRÓS FILHO (Para uma comunicação) * - Sr. 
Presidente, Srs. Deputados, no programa que o General Juarez 
Távora apresenta à consideração do povo brasileiro, como candi-
dato à Presidência da República, destaca-se, sem dúvida, pela sua 
significação política e pelo seu sentido de reforma social, o tema 
da participação dos empregados nos lucros das emprêsas. 

Poucos assuntos têm provocado na presente campanha tão vivo 
debate e tão profunda repercussão na opinião pública. Daí, 
Sr. Presidente, a importância do trabalho publicado, recentemente, 
sôbre o candente problema da participação dos empregados nos 
lucros das emprêsas pelo grande pensador brasileiro Alceu Amoroso 
Lima, sob o pseudônimo de Tristão de Athayde, do "Diário de 
Notícias" desta Capital. 

Desnecessário seria, Sr. Presidente, encarecer os títulos de 
pensador e sociólogo, de filósofo e de homem de letras que assegu-
ram ao Sr. Alceu Amoroso Lima lugar de merecido destaque na 
cultura brasileira e ainda inconfundível projeçãó internacional 
para o seu nome . 

Assim, Sr. Presidente, a palavra de ALCEU AMonoso LIMA sôbre 
o palpitante problema representa, a meu ver, um esclarecimento 

* Não foi revisto pelo orador. 
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necessãrio à Nação e um aviso digno da meditação dos homens de 
responsabilidade dêste país, razão pela qual me permito incorporá-
-la ao meu discurso para que fique constando dos Anais desta Casa 
do Parlamento. 

Sob o título "A Participação", escreve êle: 

"Leio, no reverso de um "bônus" da campanha Juarez, 
que agora começa a tocar o princípio do fim, antes da 
decisão definitiva do 3 de outubro, a seguinte síntese de 
suas idéias de candidato: defesa da família, fortalecimen-
to dos municípios, reforma administrativa, petróleo para o 
Brasil, participação nos lucros, direção dos Institutos 
pelos associados. 

Nela estão contemplados os quatro aspectos princi-
pais dos problemas brasileiros contemporâneos: o aspecto 
moral, o aspecto político, o aspecto econômico-financeiro 
e o aspecto administrativo. 

Podemos qizer que essa seqüência representa, até 
mesmo hieràrqµicamente, a ordem dos valores que deve-
mos defender e na qual a importância relativa de cada 
qual tem um grande sentido no conjunto. E a colocação 
feita pelo candidato é realmente uma garantia de que, 
votando nêle, votamos sem dúvida pelo melhor e assegu-
ramos, antes de tudo, a defesa contra o maior perigo que 
de modo imedi~to nos ameaça: o da volta à ditadura. 
Tivemo-la por oito anos, ao menos, sem contar os períodos 
anteriores a 37. Experimentamos de perto, pràticamente, 
os males que a experiência dos vizinhos da América ou o 
ensinamento de tôda a história contemporânea nos ha-
viam trazido. O totalitarismo, da esquerda ou da direita, 
sob a forma antiquada de um neo-hermismo de "calami-
tosa" memória; ou de um "Justicialismo" peronista com 
fundamento sindicalista, ou de qualquer forma nova de 
ditadura, de emergência que o tempo eterniza, segundo 
o exemplo português ou espanhol; ou de caudilhismo, de 
numerosos exemplos latino-americanos; ou de puritanis-
mo colegiado ou individual, de inspiração cromwelliana, 
- ou de integralismo disfarçado - em suma, tôdas as 
formas de totalitarismo, soviético ou neofascista, revolu-
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cionário ou reacionário, são formas já provadas de regres-
so político ou de aventura para pior. 

O essencial é, pois, no momento, a defesa das institui-
ções, não por acharmos, como Pangloss, que estamos no 
melhor dos mundos, mas por considerarmos que só a 
prática da democracia eleitoral, a menos imperfeita das 
formas de seleção e representação política, precisa de ser, 
antes de tudo, preservada. 

Para isso, porém, é que o aspecto moral é realmente 
o problema primacial. Pois são os homens que fazem as 
instituições e não as instituições que modelam os homens, 
segundo a teoria maurasiana . 

E como na família é que repousa o fundamento da 
educação moral, nenhum problema social pode realmente 
avantajar-se ao da estabilidade, da sanidade, do aperfei-
çoamento das instituições domésticas. 

O fato, porém, dessa primazia do problema moral -
que outra coisa não é senão a conseqüência concreta de 
que a sociedade é feita para o homem e depende das qua-
lidades dos homens que a compõem - não impede que 
os problemas econômicos sejam complementares do pro-
blema moral. E, quando digo complementares, quero afir-
mar que os fenômenos econômicos não são apenas atuados 
pelos fenômenos morais. rues têm sôbre êsses, por sua vez, 
uma atuação direta. Pois possuem uma autonomia, um 
valor intrínseco, que os fazem atuar positivamente, na 
sociedade, e não serem apenas conseqüências e epifenô-
menos. 

Eis por que o problema do petróleo ou o da "partici-
pação dos lucros" figuram como deviam figurar nessa 
enumeração exemplificativa, junto aos problemas morais 
e administrativos, embora subordinados aos primeiros. 
Em tôrno dêsse aspecto do programa das candidaturas 
Juarez - Milton é que a atoarda mais forte se tem feito 
sentir. Reconheço que, do ponto de vista eleitoral, foi um 
êrro a colocação do problema em primeira linha. O eleitor 
que se irá beneficiar da execução dêsse preceito constitucio-
nal - que êsses candidatos se propõem, agora a tentar 
pôr em execução, passando de letra morta a letra viva, 
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- não votará na chapa só por êsse motivo. Outros com-
promissos, ou hábitos temperamentais ou mesmo "míti-
cos", os prendem a outras chapas. E muito dos que vota-
riam nessa chapa, dela se afastam por mêdo da regula-
mentação dêsse preceito, que traria, em sua opinião, a 
ruína do Brasil ou, pelo menos, retardaria ou prejudicaria 
definitivamente o seu progresso. 

Sempre me coloquei em ponto de vista diametralmen-
te oposto. 

Considero que a evolução geral do trabalho, na hu-
manidade, e de modo particular no Ocidente, tem seguido 
a forma sucessiva de passagem da escravidão à servidão e 
da servidão ao salariado. E uma das características da 
fase histórico-social em que nos encontramos é precisa-
mente a transição "entre a fase salarial e a fase associa-
tiva". 

Essa é a linha geral do problema em sua caminhada 
histórica, acentuada agora, de modo intenso, na passagem 
da primeira par;:t a segunda Revolução Industrial, que a 
era nuclear técnica está trazendo para a humanidade. 

É impossível e indesejável retardar ou desviar essa 
evolução. Impossível, por se tratar de um movimento que 
acompanha, histàricamente, a emancipação crescente das 
classes trabalhadoras, que já há mais de um século Au-
gusto Comte previa como sendo a incorporação do prole-
tariado à civilização. 

Indesejável, porque se trata de uma forma intrinseca-
mente mais racional e mais justa de organização do tra-
balho. 

Trata-se, aliás, de uma extensão necessária do sistema 
democrático, do domínio puramente político, ao plano eco-
nômico-social. Cpmo se trata de uma extensão à indústria 
do que já se verr+ gradativamente aplicando ao comércio. 
A categoria do "interessado'', entre caixeiros e patrões, há 
tanto tempo existente no comércio, corresponde precisa-
mente ou empiricamente à idéia da "participação nos lu-
cros", na indústria, tão ferozmente combatida agora pelo 
big business nacional, e que poderá fazer malograr a cam-
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panha Juarez -Milton, tal o furor com que a luta antipar-
ticipacionista é levada avante. 

Faz lembrar muito a luta antiabolicionista, nos anos 
anteriores a 1888. A argumentação que, naquela época, 
se empregava contra os abolicionistas era exatamente ou 
anàlogamente a mesma de hoje. Era em nome dos inte-
rêsses da riqueza nacional, do interêsse dos próprios es-
cravos que dependiam da estabilidade econômica das 
grandes fazendas, dos recursos do erário público, até mes-
mo do direito de organizar "livremente" o sistema de 
trabalho "não livre" ... , era em nome da estabilidade, 
do futuro, do equilíbrio, do progresso da nação brasileira 
que os escravocratas se lançaram contra os abolicionistas, 
predizendo as maiores catástrofes para o Brasil se o Im-
perador cometesse a imprudência de ouvir os "idealistas", 
os "utopistas", "demagogos'', como Castro Alves, Ruy 
Barbosa, Tavares Bastos, Joaquim Nabuco, Machado de 
Assis, Sílvio Romero, Farias Brito, Lúcio de Mendonça, 
Cruz e Sousa, José do Patrocínio, em suma, aquela turma 
de insensatos que iam mergulhar o País nas trevas de um 
nôvo medievalismo. 

Veio 1888. Veio 1891. Veio o surto industrial. Vie-
ram as novas revoluções. Veio o encilhamento e com êle 
a falsa prosperidade. Veio a crise, e o funding-loan. Veio 
Campos Sales. Veio Murtinho. Vieram as quebras. Mas 
veio Rodrigues Alves. E veio Passos. E veio o nôvo Rio. E 
veio São Paulo. E o Brasil foi crescendo entre altos e bai-
xos . Foi vencendo um a um os grandes obstáculos ao seu 
progresso. Em 1890 não tinha indústria. Não tinha trans-
porte. Não tinha escolas . Não tinha senão uma escassa 
dúzia de dioceses. E tinha vinte milhões de habitantes. 
E tudo por fazer. Mas ninguém se lembrou de voltar ao 
trabalho escravo. Nem se realizou nenhuma das grandes 
catástrofes previstas para depois da abolição. Por mal ou 
por bem a vida política se foi organizando e a vida econô-
mca se foi desenvolvendo. E é preciso sair, por vêzes, do 
ambiente pessimista em que vivemos mergulhados, para 
compreender que o prognóstico das cassandras de 1880 
não se realizou. Que o trabalho livre foi um bem, foi um 
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passo adiante, e hoje nem uma só voz se levantaria para 
reafirmar os prognósticos, desmentidos pelo tempo, dos 
obscurantistas de 1880. 

É o que se passa agora. Não se trata de chamar os 
lucros de roubo, como alguém atribuiu ao candidato da 
paz social. Não se trata de justificar a "participação no 
furto", como seria o caso de não levar em conta que o lu-
cro não é uma conseqüência matemática do jôgo de uma 
lei de venda e revenda, mas um estímulo legítimo ao jôgo 
dos interêsses econômicos, mas que pode ser justo ou in-
justo, segundo ultrapasse ou não o limite racional, esta-
belecido por uma economia equilibrada, científica e hu-
mana e não por uma economia da jungle, exploradora do 
consumidor e para quem o fim do lucro justifica todos os 
meios de os obter, lícitos ou ilícitos. 

Essa humanização da economia pela aplicação de mé-
todos associativos de produção, que vem sendo objeto da 
reforma social cqoperativista, há mais de um século, mas 
ainda encontra hoje a oposição e a má vontade do capita-
lismo ilimitado e explorador, já começa a ter uma aplica-
ção concreta, mesmo sem que o meu velho "distributismo" 
chestertoniano tivesse conseguido vencer a luta contra os 
dois gigantes que ainda se digladiam no mundo moderno: 
o capitalismo e o socialismo. 

Fundou-se aqui no Rio, há uns 4 ou 5 anos passados, 
uma oficina mecânica, a "Mecânica Guanabara" (rua 
Antunes Maciel, ps, dou o enderêço e a firma para pedir 
aos interessados na racionalização e na humanização da 
economia que auxiliem essa pequena mas admirável ini-
ciativa, que está lutando para sobreviver no mar infestado 
de tubarões ou pelo menos de cações ... ) , baseada na idéia 
da cooperação ref1l entre capital e trabalho. É uma "so-
ciedade cooperativa de trabalho", em que todos os parti-
cipantes, sejam dirigentes, sejam trabalhadores, são asso-
ciados. Cada sócio possui certo número de cotas-partes, 
do valor de cem cruzeiros cada uma, devendo cada sócio 
possuir certo número de "dez salários", a serem integrali-
zados em prestações mensais, no prazo de dez anos. O 
objetivo principal da cooperativa, de produção e trabalho, 
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como diz o art. 14 dos seus Estatutos, é: "a defesa dos 
seus associados, proporcionando-lhes salários, condições 
de trabalho e ambiente que favoreçam o aprimoramento 
das suas qualidades humanas e de suas responsabilidades". 

O fito da oficina não é o lucro, mas a remuneração 
melhor possível do trabalho dos seus associados, seja de 
direção, seja de execução. Há cinco anos, aproximada-
mente, vem-se mantendo como obra avançada no sentido 
de uma Reforma Social que aplique, na realidade, o prin-
cípio da colaboração das classes e dos modos de trabalho, 
do capital e da mão-de-obra, no sentido de uma economia 
nacional, baseada na verdadeira racionalização das rela-
ções humanas. É uma iniciativa que merece o apoio de 
todos. É uma oficina mecânica que faz trabalhos, espe-
cialmente em automóveis, erri tão boas condições como as 
melhores. E realiza na prática o que a evolução dos tem-
pos, a voz dos Papas ou dos sociólogos, e as exigências do 
bom senso e da convivência social, estão exigindo: uma 
vida econômica à medida da felicidade humana e não a 
felicidade humana sacrificada ao gigantismo capitalista 
ou à neo-escravidão comunista. 

Ou a Reforma Social ou a Revolução, em suma. A 
reforma por que o capitalismo está passando nos Estados 
Unidos, pela pressão da nova ciência dos Human Relations 
e da velha exigência da Justiça Social, faz com que oca-
pitalismo do século XX, no país da mass '[JTOdu<:tion, como 
se viu há pouco no caso Ford e General Motors, pouco te-
nha a ver com o que MARx observou na Inglaterra e na 
Alemanha do seu tempo, e sôbre o qual construiu o siste-
ma do seu Der Kapital. Evolução semelhante se está pro-
cessando no socialismo russo, já descrente de uma subor-
dinação passiva do homem à máquina, mas ainda incapaz 
de confessar o malôgro relativo de uma teoria artificial. 

Da evolução interior do capitalismo e do socialismo 
soviético é que vai surgindo a necessidade de pôr a eco-
nomia à medida do homem, na base da idéia da coexis-
tência e da convivência, que não são apenas fundamen-
tais na vida internacional, mas ainda e acima de tudo na 
vida nacional . 
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E são idéias como essas que estão na base do progra-
ma econômico das candidaturas Juarez-Milton, tão injus-
tamente atacado como utopista ou demagógico, quando 
representa o resultado da observação dos malogros do 
totalitarismo estatal ou do capitalismo predatório, que 
escravizam o homem ao Estado ou subordinam o homem 
que produz e o homem que consome, aos interêsses de uma 
minoria gananciosa. Eis por que devemos votar nos que 
pugnam pela Reforma Social pacífica, contra a rotina ou a 
violência. E não nos abstermos de votar ou votar em bran-
co. Ou votar mal." 

Era o que tinha a dizer (Muito bem.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JUAREZ TAVORA 
EM 12-6-1963 

O SR. JUAREZ TAVORA * - Sr. Presidente, nobres compa-
nheiros da Câmara dos Deputados, o Partido Democrata Cristão, 
que represento nesta Câr;nara, é um partido de vanguarda, inspi-
rado numa doutrina dinamizada, numa ideologia, que lhe são pró-
prias, e, por isto mesmo, prientado por um programa de ação que, 
coerente com esta doutrina e com esta linha ideológica, pugna para 
que nos ajudemos na solução difícil dos nossos problemas, ousando 
fazer algumas reformas de estrutura, sem as quais nós criaremos 
dificuldades naturais que inçam o caminho do nosso desenvolvi-
mento nacional. Entre essas reformas de estrutura, alinhamos, no 
primeiro passo, ao lado da reforma da estrutura agrária, a reforma 
da estrutura da emprêsa, e queremos fazê-lo no sentido nôvo, pelo 
menos para a experiência econômica que o mundo está costumado 
a viver, que é a estrutura comunitária, a fim de não só abrir novos 
caminhos ao desenvolvimento econômico dêste país em paz, como 
para que tenhamos uma base objetiva justa para regulamentar o 
instituto da participação do trabalhador no lucro das emprêsas, 
que figura há dezessete anos como letra morta no texto da nossa 
Constituição. 

• Não foi revisto pelo orador. 



- 315 -

É a respeito desta matéria, Sr. Presidente e nobres colegas 
da Câmara dos Deputados, que vou permitir-me submeter à con-
sideração desta Casa um projeto de lei que tem sido - devo decla-
rar - objeto constante de estudo meu, desde 1953. 

Antes de ler alguns artigos do texto dêsse projeto, que é bas-
tante longo, gostaria de expor aos meus companheiros da Câmara 
dos Deputados algumas razões introdutórias para melhor deixar 
entender, no seu sentido geral, a idéia do projeto. (Lê): 

"1. O presente projeto versa matéria de grande 
importância e extrema delicadeza, por suas implicações 
sócio-econômicas e pelas controvérsias econômico-finan-
ceiras que suscita. Inscrita há quase 20 anos no texto 
constitucional, tem sido objeto de vários projetos de regu-
lamentação, apresentados à Câmara e ao Senado, até ago-
ra, entretanto, não devidamente considerados. 

As controvérsias surgidas à margem de sua aprecia-
ção pelo Congresso Nacional derivam, em grande parte, a 
meu ver, da própria 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 de-
terminação 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 declara-
dos como bens comuns do capital e do trabalho e, como 
tal, suscetíveis de serem repartidos entre êles, segundo as 
regras da justiça distributiva; 

b) as responsabilidades a serem impostas, correlati-
vamente, ao trabalho, no processo de produção e na ga-
rantia de estabilidade da emprêsa, para justificar a parti-
cipação 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 responsabilidades; 

d) um critério objetivo para a repartição do lucro 
líquido entre o capital e o trabalho, após essas necessárias 
deduções; 
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que um dêles, negando a eficiência do contributo do outro, 
se arrogue somente 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 desejáveis, consiste em fazer que os trabalha-
dores possam chegar a participar na propriedade das em-
prêsas, da forma e no grau mais conveniente. Pois, nos 
nossos dias, mais ainda que nos tempos do nosso prede-
cessor, é necessário procurar, com todo o empenho, quf}, 
para o futuro, os CC4]Jitais ganhos não se acumulem nas 
mãos dos ricos senão na justa medida, e se distribuam, 
com certa abundância, entre os operários." (M. et M., 
§ 84.) 

5. Dai deve concluir-se que - sanados alguns exclu-
sivismos característicos da emprêsa capitalista - os re-
sultados da mesma constituem um bem comum do capital 
e do trabalho, partilhável entre êles segundo os preceitos 
da justiça distributiva. Incluem-se entre aquêles exclusi-
vismos a serem eliminados, para permitir uma determina-
ção objetiva e justa do quinhão do trabalho na partilha 
dos resultados da emprêsa, de um lado, a ausência de re-
muneração primária ao capital sob a forma de salários; e, 
de outro lado, a responsabilidade exclusiva que assume o 
capital nos riscos a que está sujeita a emprêsa. 

É, assim, indispensável que, admitindo-se uma remu-
neração secundária para o trabalho, através de sua parti-
cipação nos lucros da emprêsa, se reconheçam, paralela-
mente: 

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 
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-financeira da emprêsa." 

Dentro dêstes pressupostos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
está vazado o projeto que tenho a honra de submeter à considera-
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çãó desta Casa. O texto é longo, são 29 artigos, e não terei, dentro 
do tempo que me é permitido, oportunidade de lê-los todos. Mas 
gostaria de, inicialmente, expor como, dentro da lei, foram tradu-
zidos os princípios que acabam de ser apresentados à Câmara. 

Vou ler os sete primeiros artigos: 
"Art. 1.º O trabalhador terá participação obrigató-

ria e direta nos lucros da emprêsa em que trabalha, nos 
têrmos e pela forma estabelecida nesta lei . 

Art. 2.º Os lucros da emprêsa econômica constituem 
bem comum do capital e do trabalho, uma vez que se lhes 
atribuam remunerações primárias e g!'lrantias próprias de 
permanência equitativas, e se lhes dê co-responsabilidade 
na cobertura dos riscos a que aquela está sujeita. 

Art. 3.º A equiparação equitativa de remunerações 
primárias e de garantias próprias de permanência do ca-
pital e do trabalho se estabelece através de: 

a) o pagam~nto de juros ao capital, em relação com 
a remuneração primária para o trabalho, sob a forma de 
salários; 

b) a dedução da cota de depreciação e renovação 
do acervo, em co:p.dições de garantir a permanência pro-
dutiva do capital nêle investido, em correlação com as 
cotas de assistência e previdência sociais, garantidoras da 
higidez e da seguridade do trabalho; 

e) dedução de uma cota de amortização do capital 
social, quando issQ haja sido legal e estatutàriamente esta-
belecido. 

Art. 4.0 A co-responsabilidade do capital e do tra-
balho na garantia de estabilidade da emprêsa se estabelece 
mediante dedução do lucro bruto, considerado bem comum 
dêles, de cotas p;:i.ra a constituição de provisões contra 
riscos a que a me13ma emprêsa esteja sujeita. 

Art. 5.0 O lucro líquido restante, após a dedução 
dessas provisões e o pagamento do impôsto de renda de-
vido ao fisco, será repartido, entre o capital e o trabalho, 
na proporção em que cada um dêles contribui para a pro-
dutividade da emprêsa. 
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Art. 6.0 Para atender, com propriedade, a essas exigên-
cias de eqüidade, a emprêsa - quaisquer que sejam suas 
características, natureza ou categoria - é reestruturada 
em função dos seus três fatôres essenciais - capital, tra-
balho e direção - com personalidade jurídica própria e 
estrutura de feição comunitária, de forma a ligá-los soli-
dàriamente nos deveres de produção e na participação de 
seus resultados . 

§ l.º Considera-se capital na emprêsa qualquer es-
pécie de bens móveis, corpóreos ou incorpóreos, suscetíveis 
de avaliação em dinheiro, que constituem o seu acervo. 

§ 2.° Considera-se trabalho na emprêsa tôda a ativi-
dade humana, intelectual ou física, nela efetivamente 
exercida na prestação de serviços. 

§ 3.° Considera-se direção na. emprêsa aquela parte 
do trabalho responsável pela orientação, administração e 
desenvolvimento das operações empresariais. É elemento 
de coordenação entre o capital e o trabalho. 

Art. 7.0 Todos os elementos de trabalho, sejam dire-
tores ou assessôres, auxiliares ou executores, serão remu-
nerados mediante o pagamento de salários ou ordenados 
fixados em função das responsabilidades funcionais res-
pectivas. 

§ l.º O ordenado máximo atribuível a presidente ou 
diretor de emprêsa não excederá de 20 (vinte) vêzes o 
salário-mínimo pago aos mais modestos de seus elementos 
de trabalho . " 

É proibida a prática de os diretores poderem fazer retiradas 
durante o ano sob o título de pro labore, apenas se admitindo 
aquela remuneração especial que têm no fim do exercício e que é 
prevista estatutàriamente, para cobrir, evidentemente, a responsa-
bilidade dos diretores que endossam títulos da emprêsa, porque 
muitos bancos não aceitam o endôsso da emprêsa, aceitando, po-
rém, o endôsso pessoal de alguns diretores. 

Não posso estender-me mais a ler todo o texto dêste pro-
jeto, porque o tempo está a terminar. Mas vem a definição do que 
é lucro bruto e do que é lucro líqüido. 
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Vem a dedução de todos os fundos de garantia que se podem 
deduzir de acôrdo com o já previsto, em grande parte, na lei que 
regula a arrecadação e a fiscalização do impôsto de renda. Encon-
tra-se, depois, o critério estabelecido para a partilha entre o capital 
e o trabalho, critério que, combinado com eminentes líderes cristãos 
das atividades comerciais do Rio de Janeiro, pôde ser estabelecido 
mediante uma fórmula matemática que calcula, aproximadamente, 
qual é a responsabilidade do trabalho, aí incluída a çlireção, na 
capacidade produtiva da emprêsa. E esta fórmula seria matemàti-
camente demonstrada por esta expressão: No numerador, figuram 
tôdas as despesas feitas pela emprêsa com o pagamento do traba-
lho; no denominador, tôdas as despesas de custeio dos produtos, 
resultado dêste esfôrço do trabalho, aplicado a determinado acervo, 
multiplicado por cem, para dar uma porcentagem. Se nós tirarmos 
para o trabalho e a direção, que é também considerada uma parte 
do trabalho, a cota que lhe cabe, calculada por essa fração, teremos 
automàticamente determinado, por exclusão, a parte que compete 
ao trabalho. E então essa, partilha vai-se fazer não de acôrdo com 
o critério arbitrado, mas baseada numa fórmula cuja prática me 
dei ao trabalho de verificar, pelo menos em 12 casos de partilha 
de trabalho, e varia conforme a importância da emprêsa, conforme 
a maior ou menor soma investida no seu acervo em relação à 
massa de trabalho ocupada para movimentar êsse acervo entre 10 
e 50%. De sorte que, em média, essa proporção deveria andar, no 
conjunto de tôdas as emprêsas, calculo eu e calculam todos os 
eminentes diretores de e:r;o.prêsas do Rio, em cêrca de 30%. 

O Sr. Plínio Sampaio - Permite? 
O SR. JUAREZ TAVORA - Com todo prazer, mas gostaria 

que fôsse breve. 
O SR. PRESIDENT~ (Clóvis Mota) - A Mesa aproveita a 

oportunidade para informar ao nobre Deputado que dispõe de 4 
minutos para terminar sµa oração. 

O Sr. Plínio Sampaio - V. Exa. aflora problemas da maior 
importância. Gostaria apenas que V. Exa. esclarecesse, não tanto 
a mim, mas talvez aos outros colegas da Casa, um ponto que con· 
sidero importante no seu projeto. V. Exa. procura regulamentar 
o preceito constitucional da participação nos lucros. A argumen-
tação contrária a essa tesl:l, que temos ouvido de pessoas bem inten· 
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cionadas, é que se trataria de um distributivismo mais ou menos 
inconsciente, porque não traria nenhum benefício real ao trabalha-
dor, mas dificultaria a acumulação do capital. Eu conheço o pro-
jeto e também o assinei, apoiando o esfôrço de V. Exa. Queria 
apenas que V. Exa. esclarecesse a Casa sôbre essa objeção preli-
minar, a fim de que pudesse ser objeto de consideração dos demais 
pares. 

O SR. JUAREZ TÁVORA- Obrigado, Deputado Plínio Arruda 
Sampaio, pelo esclarecimento que me acaba de pedir e vou trans-
mitir à Casa. 

Na realidade, não pretendemos transformar a estrutura capi-
talista da emprêsa em estrutura unitária e atermo-nos simples-
mente ao ideal distributivo que quisesse elevar artificialmente o 
nível de vida do trabalhador, sem levar em consideração as fontes 
econômicas donde provêm as possibilidades dessa elevação do 
padrão social. Estamos estabelecendo com todo critério neste pro-
jeto, que para honra minha vai ser assinado por tôda a bancada 
do meu partido, o meio para que realmente o trabalho se integre 
na vida da emprêsa, porque uma parte considerável da cota global 
que cabe ao trabalho não vai ser distribuída em espécie . Determi-
namos que êsse resultado vai absorver o famoso 13.0 mês de salário, 
que, a meu ver, psicologicamente, é desestimulante e até desonroso 
para o trabalhador, porque lhe dão de mão beijada um mês de salá-
rio por um serviço que não prestou à emprêsa. A emprêsa, nessa 
distribuição, é obrigada a dar, pelo menos, em espécie, um mês de 
salário como remuneração secundária ao trabalhador, mês em que 
se transforma aquêle famoso 13.0 mês de salário. Mas o restante vai 
ser entregue a êsse operário sob a forma de ações do trabalho, ações 
ordinárias, com direito a voto nas assembléias gerais, com direito à 
participação pela sua posse no acervo, na propriedade da emprêsa. 
Apenas não darão a liberdade de se negociarem fora do círculo 
da emprêsa. 

Quando o empregado tiver necessidade de alienar uma dessas 
ações, só poderá fazê-lo dentro do círculo da própria emprêsa. E a 
Diretoria não tem o direito de retê-las, mas tem o dever de distri-
buí-las na próxima partilha a outros elementos do trabalho ou 
da direção, considerados como tais. 

Para concluir as minhas considerações podia dizer que no ba-
lanço que fiz de uma emprêsa grande - e não digo o nome porque 
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não vem ao caso - constatei um lucro bruto de 1 644 milhões de 
cruzeiros. Deduzidos todos os fundos de garantia, paga a remu-
neração primária do capital, que importaria em 95 milhões de 
cruzeiros, admitidos juros de 10%, essa emprêsa deu um lucro de 
360 800 ao capital. 

Sr. Presidente, eu me dei ao trabalho de fazer a distribuição 
dessa cota global de trabalho entre diferentes funcionários da 
emprêsa, a partir de um empregado que no ano passado recebeu 
o salário mínimo, 15 mil cruzeiros . l!:sse operário teria 70 mil cru-
zeiros de participação secundária pelo seu trabalho, de tal maneira 
que se recebesse dois meses em vez de um apenas ainda teria 30 
ações de mil cruzeiros para se tornar acionista dessa emprêsa no 
primeiro ano de trabalho em que vigorasse o regime de participação 
legítima do trabalho nos lucros da emprêsa. Fiz mais o cálculo 
para o Diretor-Presidente dessa emprêsa, que ganhasse 20 vêzes 
o salário-mínimo como remuneração permanente pelo seu trabalho. 
Admitindo que êste possuísse 5 000 ações, remuneração primária 
de seu trabalho e remuneração secundária de seu capital, êle iria 
ter a fabulosa soma de Cr$ 7. 500. 000 ,00. Quer dizer, mesmo ele-
mentos graduados da emprêsa não poderiam sentir-se prejudicados, 
porque êles poderiam fica,.r com dois meses de seu salário, como 
remuneração direta para passeios à Europa no fim do ano, e ainda 
teriam direito de investir mais de quatrocentas ações de mil cru-
zeiros, cada ano, no acervo da emprêsa. (Muito bem; muito bem. 
Palmas. O orador é cumprimentado. ) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOA.O ABDALA 
EM 7-4-1964 

O SR. JOÃO ABDALA (Para uma comunicação) * - Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, estávamos ouvindo aqui a explanação 
do Professor de Economia, Deputado Aliomar Baleeiro, em que deu 
a sua impressão sôbre o nervosismo dos títulos na Bôlsa do Rio de 
Janeiro e na de São Paula. l!:sse estado de coisas é muito comum 
nas crises políticas do mundo inteiro. Não é só no Brasil. Agora 
o nervosismo é maior no Brasil porque as emprêsas aqui são fecha-

"' Não foi revisto pelo orador. 
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das; não há por parte daqueles que dirigem as grandes sociedades 
um arejamento para compor, na fôrça da sua economia, um núme-
ro grande de acionlstas como acontece na América do Norte. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - A abertura dessas emprêsas pode 
ser feita com incentivos fiscais através de leis do Congresso, por 
exemplo, isenção e tratamento fiscal mais benévolo. 

O SR._ JOÃO ABDALA - Compreendo que é preciso - e a 
responsabilidade está neste Parlamento - trazer para a composi-
ção da fôrça econômica e financeira do País, como acionistas, tam-
bém os operários, aquêles que trabalham e que produzem a riqueza. 
E é necessário arejar as emprêsas obrigando aquelas que mantêm 
grupo enfeixado nas suas mãos a dar participação, não essa parti-
cipação decantada, sem valor nenhum, nos lucros. É preciso que 
se faça isso e a responsabilidade está em nossas mãos. É isto que 
o povo espera. O povo não espera uma aposentadoria aos 35 o~ 
aos 40 anos de serviço, depois que o homem nada mais pode fazer 
e nada pode deixar à sua família. Esta é a grande justiça. E os 
americanos do norte têm grande resistência porque em qualquer 
emprêsa, em qualquer banco, em qualquer tipo de organização dos 
Estados Unidos da América do Norte o mais pobre dos cidadãos 
pode ser acionista. 

A responsabilidade é nossa neste Parlamento. É preciso que 
legislemos no sentido de que as emprêsas dêem àquele que trabalha, 
desde o homem do campo até o especializado, participação direta 
como acionista. A partir do momento em que legislarmos nesse 
particular, a Pátria caminhará em rápido progresso. Não há país 
do mundo que tenha as condições do Brasil para evoluir e progre-
dir. (Muito bem.) 

:lj:ste deve ser o objetivo do Parlamento brasileiro: abrir as 
emprêsas, para que não pertençam exclusivamente a grupos fecha-
dos. Precisamos arejá-las, dando àqueles que cooperam para a 
grandiosidade das organizações uma participação, não em lucros, 
mas diretamente na organização, porque isso é progredir, é alcançar 
a grandeza de uma nação. (Muito bem. Palmas.) 





CONSTITUIÇÃO DE 1967  





PROJETO DE CONSTITUIÇA.O 

Título III  

DA ORDEM ECONôMICA E SOCIAL  

Art 158. A Constituição asse~ura aos trabalhadores, nos têr-
mos da lei, além de outros os seguintes direitos: 

IV - participação do trab~lhador nos lucros da emprêsa; 

.............................................................  



VOTO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 
SOBRE O PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 

Como o sistema é de insegurança dos direitos, o projeto não 
qualüica a forma de participação do trabalhador nos lucros da 
emprêsa e permite a opção entre a estabilidade e o fundo de garan-
tia equivalente (art. 158, IV e XII). Despreza o critério preciso 
da Constituição de 1946 (art. 157, IV e XII) . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '1' ••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••• 



EMENDAS AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO 

N.º 424  
Ao art. 158, IV  

"IV - Participação obrigatória e direta nos lucros 
e na gestão das emprêsas, nos casos e nas condições que 
a lei determinar." 

Aurélio Viana (seguem-se assinaturas de 20 Senadores) . 

N.º 504 

Dê-se a seguinte redação ao item IV do art. 158 do projeto: 

"IV - participação nas operações suscetíveis de ge-
rar lucro para as emprêsas." 

Acrescente-se o seguinte § 2.0 ao mesmo artigo, passando o 
atual § 2.º a § 3.º: 

"A lei fixará a participação referida no item IV dês-
te artigo, que será devida a partir da vigência desta Cons-
tituição, em percentual variável de 1 % (um por cento) 
a 5% (cinco por cento) sôbre o montante das operações, 
levando em conta a categoria da emprêsa, o seu capital, 
o número de seus empregados, o salário pago e o tempo 
de serviço . " 

Justificação 

A Constituição vigente assegurou aos trabalhadores o direito 
de participarem nos lucros das emprêsas, tendo deixado ao legis-
lador ordinário a tarefa de sua regulamentação. 
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Surgiram várias polêmicas em tôrno da matéria. Debateu-se 
longamente, sem que se chegasse a conclusão, o problema da fixa-
ção do quantum da participação. Muito também se discutiu sô-
bre a inconveniência de que a participação ocorresse, em virtude 
da interferência, que sem dúvida se verificaria, dos empregados 
no tocante à fiscalização dos negócios empresariais, o que aliás 
veio a constituir-se no ponto nevrálgico da discussão. 

Abstração feita dêsses fatos, a verdade é que, até a presente 
data, nenhum benefício para os trabalhadores produziu o salutar 
princípio constitucional, que vigorou até aqui apenas como norma 
programática. 

Em razão disso, resolvemos apresentar emenda ao art. 158 do 
Projeto de Constituição, com a finalidade precípua de afastar a 
área de atrito acima referida, bem como fixar o quantum da par-
ticipação, o qual variará de 1 % (um por cento) a 5% (cinco por 
cento) sôbre o montante das operaçõe~ suscetíveis de gerar lucro 
para as emprêsas. 

Parece-nos conveniente frisar: o nosso objetivo é que incida 
o percentual referente à participação sôbre o montante das ope-
rações suscetíveis de gerar lucro para as emprêsas e não sôbre o 
lucro própriamente dito. Isto para evitar dois fatos que indubi-
tàvelmente viriam a contrapor-se aos opjetivos do preceito: o pri-
meiro, atinente à fiscalização da emprê~a por parte dos emprega-
dos, gerando, em conseqüência, pontos de atrito entre os setores 
atingidos; o segundo, concernente aos recursos contábeis, muito 
freqüentes entre os empresários, os quais fazem com que nem sem-
pre seja possível deduzir de pronto o lucro realmente auferido, o 
que resultaria incontestàvelmente em prejuízo para os emprega-
dos. Assim, procura a emenda contorniar os inconvenientes assi-
nalados, vistos tanto do lado do empregador como do lado do 
empregado. 

Esperamos que os prezados colegas dêem o seu indispensável 
apoio à presente proposição, a qual apresentamos movido pelo 
elevado propósito de dar melhores condições de vida à sofrida clas-
se dos trabalhadores de nossa Pátria. 

Walter Baptista (seguem-se 115 assinaturas de Deputados). 
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N.º 509  
Ao art. 158  

Dê-se a seguinte redação: 

IV - participação do trabalhador nos lucros e na 
gestão das emprêsas; 

Justificação  
Don.o IV  

A integração de empregado na emprêsa é uma das tendências 
mais sadias na política de humanização do Direito Moderno. A 
emenda amplia os horizontes dessa participação, estendendo-a não 
apenas aos "lucros'', mas também à "gestão", na fórmula consa-
grada pelas encíclicas sociais. 

Franco Montoro (seguem-se 110 assinaturas de Deputados). 

N.º 519 

Redigir, como segue, o art. 158, n.0 IV: 

"Art. 158. . ............................. . 
IV - integração do trabalhador na vida e no desen-

volvimento da emprêsa, em condições que possibilitem, 
inclusive, a participação daquele nos lucros desta." 

Justificação 

A participação do trabalhador nos lucros da emprêsa, segun-
do magistralmente ensinou PIO XI, na encíclica Quadragesimo 
Anno, resulta da complementação do atual contrato de trabalho, 
com elementos retirados do contrato de sociedade. Seu pressu-
posto é o de que o empregado, de certa forma, é um componente 
da emprêsa, associado ao empregador. 

O conceito moderno de emprêsa, de há muito, superou a anti-
ga concepção que dela fazia propriedade exclusiva dos detentores 
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do capital investido. A emprêsa é muito mais do que capital em 
ação. Ela é a conjugação de fatôres produtivos, num organismo 
autônomo, com fins de produção. A emprêsa, portanto, é capital, 
é trabalho, é natureza, é, ainda e muito especialmente, iniciativa, 
risco e comando, ou seja, o que se denomina capacidade empre-
sarial. 

A evolução da emprêsa, no mundo contemporâneo, está em 
pleno andamento e muito longe de haver esgotado suas potencia-
lidades. Essa evolução tem sido espetacular, no âmbito do direito 
comercial. A genial descoberta da sociedade anônima - que tor-
na a emprêsa independente da transitoriedade das pessoas entre 
as quais se dividem suas ações - vem sendo enriquecida, dia a 
dia, com instrumentos caqa vez mais aperfeiçoados que lhe per-
mitem mobilizar recursos crescentes e ajustar-se à imensa com-
plexidade da vida econômica dos nossos dias. 

Menos espetacular, mas ainda assim visível e acentuada, tem 
sido a evolução no campq das relações de trabalho. O contrato 
de trabalho - que foi, or'iginàriamente, um contrato de locação 
de serviços - tem recebip.o inúmeras e profundas qualificações 
que ultrapassam a figura da locação e dêle fazem um contrato sui 
generis, cada vez mais enriquecido com elementos próprios do 
contrato de sociedade. 

Numerosas têm sido, aliás, em muitos países e no decorrer 
dos anos, as tentativas de associar juridicamente o trabalhador à 
emprêsa. O acionariado obreiro, por exemplo, ainda agora está 
recebendo nôvo impulso na França, pela chamada emenda Val-
lon-Loichot. 

Em nosso país, ainda há poucos meses, a lei que criou o Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço veio abrir amplas perspec-
tivas para essa evolução. O grande significado da nova lei reside 
em que ela deu expressãq monetária ao "tempo de serviço", que 
era, até aqui, apenas um +ator de cálculo de uma hipotética inde-
nização por despedida. E não se limitou a dar-lhe expressão mo-
netária: deu-lhe, também, caráter patrimonial e promoveu sua 
mobilização em têrmos qµe asseguram o valor real e a liquidez 
dêsse nôvo item do patrimônio do trabalhador . 

._,A partir de janeiro, o trabalhador brasileiro será proprietário 
do seu "tempo de serviço•i, com valor monetário determinado. As 
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quantias correspondentes serão aplicadas, pelo Banco Nacional de 
Habitação, prioritàriamente, na indústria de construção de resi-
dências, em face do deficit habitacional que se registra no País. 
Parte, entretanto, será utilizada para o fornecimento de capital 
de giro às emprêsas e, na medida em que o deficit habitacional se 
reduzir, maior será a parcela do Fundo destinada a outras apli-
cações. 

Abre-se, assim, um caminho genuinamente brasileiro, para 
maior integração do trabalhador na emprêsa, pela possibilidade 
de serem aplicadas, naquela em que trabalhar e com garantias 
dadas inclusive pelo Poder Público, as quantias correspondentes 
ao Fundo de Garantia, o que poderá e deverá ser considerado para 
fins de participação nos lucros. 

l'.!:ste é, aliás, apenas um exemplo das possibilidades que temos 
pela frente e cuja ampliação devemos estimular, para acelerar e 
enriquecer a evolução da emprêsa também no campo social. Não 
estaríamos à altura dos novos tempos, se desconhecêssemos essa 
evolução, se a temêssemos ou, pior ainda, se pretendêssemos apri-
sioná-la em limites estreitos e preestabelecidos. 

A emenda tem por finalidade, na esteira dêsse raciocínio, dar 
ao dispositivo constitucional da participação nos lucros uma for-
mulação que melhor exprima o seu fundamento e o seu objetivo, 
que são a integração do trabalhador na vida e no desenvolvimen-
to da emprêsa, abrindo maior número de possibilidades para, den-
tro da evolução natural, tornar efetiva essa antiga aspiração do 
pensamento social cristão. 

Daniel Faraco (seguem-se 111 assinaturas de Deputados). 

N.0 681 

16 

Acrescente-se ao inciso IV do art. 158, in fine, o seguinte: 

". . . assegurado o contrôle da produção e colabora-
ção na Diretoria." 

...........................................................................  
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Justificação 

16 

A emenda objetiva completar o texto, que também consta da 
Constituição de 1946. Inspira-se na Constituição argentina, que 
por sua vez se baseou, ao consagrar o princípio, na experiência de 
outros povos. A dificuldade não reside na participação nos lucros, 
mas sim, e sobretudo, no contrôle da produção. A colaboração 
com a direção das emprêsas tem por finalidade estreitar mais ain- . 
da a cooperação entre o capital e o trabalho. 

José Barbosa (seguem-se 108 assinaturas de Deputados). 

N.º 696 

5 

Redija-se assim o item IV do art. 158: 

"Art. 158. . ................................... .  

IV - participação obrigatória e direta nos lucros e 
na direção das er,nprêsas, nos casos e nas condições que 
a lei determinar. " 

Justificação 

A democratização de uma emprêsa, para promover a igual-
dade e o equilíbrio nas reJações entre o capital e o trabalho, e a 
efetivação da justiça social se realizam pela participação do tra-
balhador nos lucros e na vida administrativa da emprêsa, e pela 
limitação do direito de despedir injustificadamente. A Constitui-
ção, que se pretende duraçloura e capaz de assegurar estabilidade 
política e paz social ao País, não pode ignorar êsses princípios 
essenciais . As injustiças sociais que assinalam, no Brasil, as rela-
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ções de emprêgo situam-se como principais fatôres de anormali-
dade e de ameaça ao regime democrático. 

A participação nos lucros deve ser direta, para evitar o ema-
ranhado de soluções intrincadas e facilitar a sua regulamentação 
por lei ordinária. 

Legitima-se por igual o pleiteado direito de participação na 
"direção das emprêsas", como fator ponderável de maior entrosa-
mento entre o capital e o trabalho. Se vamos cuidar de uma Cons-
tituição moderna, traduzindo o que a experiência social tem re-
velado de maior importância, impõe-se o aproveitamento do me-
lhor sistema, para cortar as arestas da contínua incompreensão 
em que vivem, ainda e lamentàvelmente, na maioria das emprê-
sas privadas, patrões e empregados. 

Floriceno Paixão (seguem-se 109 assinaturas de Deputados). 



COMISSÃO MISTA 

4.ª REUNIÃO EM 16·12·1966 

O SR. CHAGAS RODRIGUES - ....................... .  

Finalmente, nós vimos o nobre Ministro da Justiça afirmar: 

"Os direitos dos trabalhadores em geral são os mes-
mos a êles atribuídos pela Constituição vigente." 

Mais de vinte anos sã9 decorridos, e aos trabalhadores apenas 
se asseguram aquêles direitos que já tinham sido conquistados em 
1946. Sr. Presidente, nuIIla época em que, como disse Sua Santi-
dade o Papa João XXII!, ~ caracterizada sobretudo pela ascensão 
constante das massas, pela participação cada vez maior dos tra-
balhadores na vida públici:t e no progresso dos países, é triste ver 
o Sr. Ministro da Justiça afirmar que os direitos dos trabalhado-
res são aquêles que já ex:.istiam na Constituição de 1946. Mas a 
verdade é que houve retrpcesso. Aqui temos a entrevista do no-
bre Minsitro Seabra Faglj.ndes, que diz que a conquista máxima 
do trabalhador brasileiro ·- o direito à estabilidade - foi riscada 
do Projeto diante desta a~ternativa: estabilidade ou fundo de ga-
rantia. De modo que à lei ordinária basta atender: à estabilida-
de ou ao fundo de garantia. Passou, portanto, a ser riscada da 
Constituição aquêle direito máximo dos trabalhadores brasileiros. 

E ainda, com referência à participação dos trabalhadores nos 
lucros das emprêsas, enquanto a Constituição atual fala em par-
ticipação direta, e enquanto muitos argumentam que essa parti-
cipação só poderá ser indireta, o projeto afirma apenas a partici-
pação dos trabalhadores, ,sem dizer se é direta ou indireta. E isso, 
Sr. Presidente, numa época em que os socialistas estão no poder 
em quase tôdas as democracias européias, numa época em que os 
socialistas acabam de entrar, pela primeira vez, para o govêrno 
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da Alemanha Ocidental; numa época em que os socialistas estão 
no poder na Inglaterra, na Itália, com os democratas-cristãos, e 
estão na Bélgica, nos países nórdicos, em tôda parte, porque só o 
socialismo democrático sem radicalismo pode libertar o mundo da 
ameaça do extremismo de esquerda ou de ditadura. 

Nesta época então vem esta mensagem, vem êste projeto, sem 
assegurar um direito nôvo aos trabalhadores; socialistas, demo-
cratas, progressistas, trabalhistas mais avançados, são todos ris-
cados, como se fôsse possível realiza.rmos obra duradoura através 
das violências e restrições e não através do debate democrático 
das idéias. Estamos implantando no Brasil uma democracia em 
que as minorias não têm mais direito a nada. Enquanto um Pre-
sidente como De Gaulle enfrenta nas urnas adversários, inclusive 
de extrema esquerda, radicais; enquanto no Chile os comunistas 
são enfrentados e derrotados, estamos a fazer um trabalho em 
que se sente, em tôda parte, a preocupação, o mêdo, o prazer dian-
te do que se chama de "fôrças subversivas", quando elas podem e 
devem ser derrotadas democràticamente, mas nunca com proces-
sos fascistas ou parafascistas. 

CONCLUSAO DOS PARECERES DOS SUB-RELATORES 

4. Através de sucessivas votações, sempre por maioria de 
votos, presente metade mais um de seus membros, a Comissão 
adotou as seguintes conclusÇ>~s: 

I - APROVAR AS SEGUINTES EMENDAS 

CAPíTULO V 

Título III 

424 - adicionando-se trechos das emendas 519 e 576, fican-
do com a seguinte redação: "art. 158 - IV - participação nos 
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lucros e excepcionalmente na gestão das emprêsas, nos casos e 
condições que forem estabelecidos" . 

12.ª REUNIÃO, EM 7-1-1967 

Em votação o requerimento de destaque do Senador Aurélio 
Vianna para a emenda n.0 424. Aprovada a emenda, adicionan-
do-se trechos das emendas 519 e 576, ficando com a seguinte re-
dação: "Art. 158 - IV - participação nos lucros e excepcional-
mente na gestão das emprêsas, nos casos e condições que forem 
estabelecidos" . 



RELAÇÃO DAS EMENDAS COM PARECERES PARCIALMENTE 
FAVORAVEIS (39.ª SESSÃO CONJUNTA, EM 16-1-1967) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Passo à relação 
das emendas de parecer favorável em parte, que serão votadas 
conjuntamente com as emendas de parecer favorável total: 

Emendas com parecer favorável em parte 

424 
* 519 
* 576 

(*) Vide parecer à emenda n.º 424. 

Devo prestar um esclarecimento ao Plenário, a respeito das 
emendas 519, 576 e 424, às quais o parecer foi parcialmente fa-
vorável. 

A emenda 424 diz o seguinte: 

"Adicionando-se trechos das emendas 519 e 576, fi-
cando com a seguinte redação: 

Art. 158, IV - Participação nos lucros e excepcio-
nalmente na gestão das emprêsas, nos casos e condições 
que forem estabelecidos." 

Assim, a votação da Emenda 424 compreende a votação das 
emendas n.08 519 e 576 e é feita na redação proposta. Indago do 
Sr. Relator se é êste exatamente o entendimento da Comissão. 

O SR. ANTôNIO CARLOS (Relator) - Sr. Presidente, quan-
do do exame da Emenda 424 pela Comissão, ela resolveu exami-
ná-la em conjunto com as de n.os 576 e 519, dando a redação que 
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consta do avulso e considerando as três emendas aprovadas em 
parte: participação nos lucros, excepcionalmente na gestão das 
emprêsas, na forma em que fôr determinado. Foi a decisão da 
Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A Presidência 
agradece a informação do Sr. Relator. 

<D.C.N. de 17-1-1967,p. 282.) 



VOTAÇÃO NA 51.ª SESSAO CONJUNTA, EM 20-1-1967 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A Presidência ve-
rificou que havia equivocos no requerimento que deveria subme-
ter ao Plenário e solicitou a presença do Sr. Relator, Senador An-
tônio Carlos, para corrigir êsses equivocos, de modo a que possa-
mos trabalhar a matéria. 

Assim, o Plenário fará a gentileza de aguardar mais alguns 
instantes, que o Sr. Relator está procedendo ao trabalho de ve-
rificação solicitado pela Presidência. (Pausa.) 

As verificações feitas já foram concluídas. O requerimento 
ficou em condições de ser submetido ao Plenário, e conhecido por 
êle através da leitura que vai ser feita pelo 1.º Secretário: 

É lido o seguinte: 

Sr. Presidente: 
Requeremos preferência para a votação das emendas desta-

cadas, abaixo relacionadas, e cujos textos vão rubricados pelo se-
nhor Relator-Geral, Senador Antônio Carlos. 

424 e 519 - Para constituírem o texto do art. 158, n.º IV, 
com esta redação: "participação do trabalhador nos lucros da 
emprêsa e integração na vida, no desenvolvimento e, excepcional-
mente, na sua .gestão, nos casos e condições que forem estabele-
cidos". 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O Sr. 1.º Secre-
tário procederá à leitura das emendas relacionadas no requeri-
mento. 
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São lidas as seguintes emendas: 

............................................................................  

N.0 424  
Ao art. 1958, IV.  

"IV - Participação obrigatória e direta nos lucros 
e na gestão das emprêsas, nos casos e nas condições que 
a lei determinar . " 

Aurélio Viana (seguem-se assinaturas de 20 Senadores). 

N.O 519 

Redigir como segue o art. 158, n.o IV: 

"Art. 158 

IV - integração do trabalhador na vida e no desen-
volvimento da en,1prêsa, em condições que possibilitem, 
inclusive, a participação daquele nos lucros desta. " 

É lido o seguinte: 

Sr. Presidente: 
Requeremos a votaçãp, em bloco, das emendas abaixo rela-

cionadas, para as quais o Plenário já concedeu preferência. 

424 e 519 - Para constituírem o texto do art. 158, n.º IV, 
com esta redação: "partici.pação do trabalhador nos lucros da em-
prêsa e integração na viçla, no desenvolvimento e, excepcional-
mente, na sua gestão, nos caso~ e condições que forem estabele-
cidos". 

Sala das Sessões, em :j.9 de janeiro d.e 1967. - Filinto Müller, 
Líder da ARENA. - Raymundo Padilha, Líder da ARENA. 
! • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • ' ' • t • ' • t • ' • • • • ' ' ' • • ' ' • • • • • • • • • • • • • t • • • • • • 





DECLARAÇÃO DE VOTO DO DEP. WALTER BAPTISTA 

Manifesto o meu protesto em virtude da nova decisão da Pre-
sidência do Congresso, ao admitir a votação em globo de várias 
emendas destacadas, para efeito de sua rejeição, sendo que dentre 
elas se encontram as de números 68 e 504, de minha autoria. 

Tenho certeza de que ambas as emendas têm como objetivo 
matéria de alta relevância, no campo econômico e social, razão 
por que julgo que sómente poderiam ser rejeitadas através da 
manifestação expressa do Plenário. Uma emenda é de interêsse 
dos trabalhadores, visando à sua participação nos lucros das em-
prêsas~ enquanto que a outra tem por escopo amparar as riquezas 
minerais do País. 

Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1967. - Walter Baptista. 



CONSTITUIÇÃO DE 1967 

Título III 

Da ordem econômica e social 

Art. 158. A Constituição assegura aos trabalhadores os se-
guintes direitos, além de outros que, nos têrmos da lei, visem à 
melhoria de sua condição social: 

V - integração do trabalhador na vida e no desenvolvimen-
to da emprêsa, com participação nos lucros e, excepcionalmente, 
na gestão, nos casos e condições que forem estabelecidos; 

Brasília, 24 de janeiro de 1967; 146.º da Independência e 79.0 

da República. 









DISCURSOS  





DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DANIEL FARACO 
NA 5.ª SESSÃO CONJUNTA, EM 12-12-1966 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, venho à tribuna 
cumprir o dever de, na medida de minhas f<}rças, contribuir para 
que se realize o objetivo do honrado Presidente Castello Branco, 
que é o de dotar o Pais de uma Constituição que seja um instru-
mento eficaz de govêrno, de promoção do progresso, de resguardo 
das verdadeiras liberdades . 

Venho, Sr. Presidente, cingir-me apenas a um aspecto, porque 
não seria possível, no espaço de tempo de que dispomos, apreciar 
muito mais. Na verdade, o ponto que me proponho aqui examinar 
é da maior relevância para a ordem econômica, para a ordem 
social em nossa terra. 

Sr. Presidente, estamos procurando, com a reforma da Cons-
tituição, incorporar a um nôvo texto a experiência positiva dos 
últimos anos, e dela eliminar os fatôres negativos. 

Na Constituição de 1946, de cuja elaboração tive a honra de 
participar, há vários princípios inscritos que não lograram reali-
zação. Não creio possamos pura e simplesmente afirmar que êles 
não se realizaram por culpa dêste ou daquele. :í!:les não se realiza-
ram, dada a própria complexidade da vida humana; não se realiza-
ram, porque, muito possivelmente, foram redigidos com a melhor 
das intengões, mas nem sempre com a melhor das inspirações. Esta 
triagem que devemos fazer em benefício do Brasil, entre o exeqüível 
e o inexeqüível, e que existe em nossa Constituição de 1946, vale 
para a organização dos Podêres do Estado, vale de modo muito espe-
cial, para êsses principias a que me referi, inclusive para o ponto 
que me proponho abordar aqui: o dispositivo que estabelece a parti-
cipação dos trabalhadores no lucro das emprêsas. Fui, Sr. Presiden-
te, no correr destas cinco legislaturas em que tive a honra de exer-
cer mandato, dos que mais se empenharam no estudo de fórmulas 



- 352 -

capazes ( ... ) . * Fui mesmo o relator da Camisão Especial cujo 
substitutivo foi, afinal, aprovado pela Câmara, em 1952, e que cons-
titui desde então o Projeto de Lei n.0 333-52 do Senado Federal. 
Por que motivo, Sr. Presidente, êste princípio constitucional não 
conseguiu transformar-se em realidade? Creio que a razão funda-
mental ~eside num êrro de colocação do problema, contra o qual 
levantei, sem êxito, a minha voz na Constituinte de 1946. Consiste 
êsse êrro, a meu ver, em considerar a participação nos lucros como 
algo de autônomo, que por si mesmo se justifica e que pode reali-
zar-se dentro do atual contrato de trabalho, independentemente de 
sua complementação com outro tipo de contrato, ou seja, o contrato 
de sociedade. De que decorre afinal a idéia da participação nos 
lucros? Qual a sua causa? Qual o seu fundamento? Essa causa e 
êsse fundamento não os encontraremos, sem dúvida, no atual con-
trato de trabalho, que é, bàsicamente, um contrato de locação de 
serviços, fortemente qualificado, não há dúvida, mas sempre e cla-
ramente de locação de serviços . Ora, a participação nos lucros é 
elemento do contrato de soeiedade, e não contrato de locação de 
serviços. Ela supõe que o empregado, de certa forma, seja um 
associado da emprêsa, e que; essa associação tenha as suas conse-
qüências lógicas. 

Essa idéia teve sua consagração na Encíclica Quadragesimo 
Anno, em que a Igreja, pel~ voz de Pio XI, embora defendendo a 
legitimidade do atual contrl:j.tO de trabalho, louvou e incentivou os 
esforços no sentido de temperá-lo com elementos retirados do con-
trato de sociedade, de formft a que os operários participassem de 
certo modo da propriedade, da gestão e do lucro das emprêsas. 
Nessa Encíclica, o Papa Fio XI teve, a respeito, as seguintes 
expressões: 

"No atual est1:1-do da sociedade humana, entretanto, 
julgamos aconselhável que o contrato de trabalho seja, 
quanto possível, u111 tanto modificado pelo contrato de 
sociedade, como jl\ está sendo experimentado de vários 
modos, com não pequena vantagem, tanto para os assala-
riados como para o,s empregadores. Desta sorte, os assala-
riados são de algum modo feitos partícipes na propriedade, 
na administração ou nos lucros das emprêsas." 

* Truncado no D. C .N. de 16-12-1966, p. 1103, 1.ª col. 

http:contrl:j.tO
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Há neste enunciado o reconhecimento de que a emprêsa 
moderna, que teve no campo econômico uma evolução espetacular, 
deve ajustar-se, jurídica e socialmente, a essa evolução. O antigo 
conceito de que a emprêsa é propriedade exclusiva dos que detêm 
o capital nela investido está em vias de superação. A emprêsa é 
muito mais do que capital em ação. A emprêsa é a conjugação de 
fatôres produtivos, num organismo autônomo, com finalidades de 
produção. A emprêsa é capital, mas é também trabalho. É tam-
bém natureza, e é, muito especialmente, iniciativa e comando, isto 
que hoje se denomina capacidade empresarial . 

Nada do que aqui está sendo dito, Sr. Presidente, deve ser inter-
pretado como subestimação do valor do capital no processo produ-
tivo. Isto seria um absurdo, sobretudo num país em desenvolvi-
mento, como o nosso, em que o capital é o mais escasso dos fatôres 
de produção. Mas não se faz necessário subestimar o valor do capi-
tal, para reconhecer que a emprêsa é mais do que capital e para 
dar a êsse reconhecimento as suas conseqüências lógicas. A dife-
rença entre capital social e jurídico e capital efetivamente utilizado 
é hoje clara e insofismável. Há inúmeras outras formas que não a 
subscrição de capital, sob a figura das ações, para mobilizar e inves-
tir capital nas emprêsas. Temos hoje todos os investimentos que se 
fazem por meio de debêntures, de empréstimos a .longo prazo; 
temos, enfim, uma imensa gama de possibilidades que longe está 
de haver-se esgotado. 

Na verdade, o capital jurídico e social das emprêsas não é senão 
um índice; não representa efetivamente o capital que de fato se 
utiliza no processo da produção. 

Considerar, então, a posse do capital jurídico como único título 
da propriedade da emprêsa é claramente ir contra a própria natu-
reza do sistema, como o temos hoje. A evolução da emprêsa, Sr. Pre-
sidente, está em pleno andamento e longe de haver esgotado as 
suas potencialidades. No campo econômico, esta evolução avançou 
a largos passos; no campo econômico, a emprêsa se transformou, 
modernamente, em algo de muito valioso, em algo que tem trazido 
ao mundo todo as maiores vantagens, pelo progresso imenso que 
proporciona. Mas, no campo jurídico e social, tem sido mais lenta 
a evolução dos conceitos e das fórmulas. Continuamos, hoje, ainda, 
- na legislação de todo o mundo - muito presos ao passado. Não 
acompanhou a legislação com a mesma velocidade, com o mesmo 
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ritmo a evolução da emprêsa no campo econômico. No Brasil, a 
própria sociedade anônima - que é, sem dúvida, uma das mais 
geniais concepções da mente jurídica universal - a nossa sociedade 
anônima só recentemente, e a pouco e pouco, vem conseguindo ul-
trapassar o estágio de associação fechada. O casulo familiar, em 
que ela prosperou no Brasil, só muito lentamente se vem abrindo, 
apesar mesmo dos esforços do atual Govêrno no sentido de incen-
tivar essa abertura, para que a sociedade anônima exerça real-
mente o papel que está chamada a desempenhar numa economia 
em desenvolvimento. 

Mais ainda, Sr. Presidente: creio que devido a êste adjetivo 
"anônima", a sociedade anônima tem em nossa Pátria uma conota-
ção ou uma série de conotações pejorativas. Talvez não fôsse fora 
de propósito insistirmos na substituição do nome de sociedade anô-
nima por companhia, porque não há no anonimato, que está inscri-
to ali no título das companhias - "sociedade anônima" - não há 
nisso nada que seja essenci~lmente susceptível de crítica. O que 
faz realmente o anonimato lias sociedades anônimas é libertar o 
empreendimento da sua vinculação necessária a uma pessoa ou a 
um grupo de pessoas. O que êsse anonimato permite é, Sr. Presi-
dente, a mobilidade das pes&oas dentro da companhia, dentro do 
empreendimento. O que ocorre, portanto, é a libertação do em-
preendimento - como mais valioso, sobretudo do ponto-de-vista 
social - da transitoriedade, da precariedade de figurarem nêle 
essas ou aquelas pessoas. Isso é coisa completamente diferente do 
problema que se apresenta muitas vêzes, em determinados empre-
endimentos, quando, por altos motivos de Estado, por motivo de 
segurança nacional, por uma série de razões, se faz necessário asse-
gurar a identidade das pessoas que estão no empreendimento. Mas 
uma coisa é tornar clara e visível a identidade das pessoas que diri-
gem ou até mesmo que são as proprietárias do empreendimento. 
Coisa muito diferente é a mobilidade possibilitada por esta caracte-
rização "anônima", vale dizer, a caracterização que torna o 
empreendimento independente de determinadas pessoas. 

São muito diferentes, repito, as duas coisas. É possível esta-
belecer, como a legislação fiscal já estabelece no Brasil, uma práti-
ca obrigatória de identificaç&,o dos acionistas. É possível fazer com 
que essa identificação coexista com a mobilidade das pessoas dentro 
do empreendimento, mobilidade vitalmente ncessária a assegurar-
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lhe a continuidade. Mas a sociedade anônima, como a conhecemos, 
não esgotou ainda a possibilidade de novos tipos de configuração 
jurídica das emprêsas. A idéia da sociedade de capital e indústria, 
por exemplo, prevista em nossa legislação mas na prática abando-
nada, esta idéia, que amplas perspectivas de evolução não entreabre 
à participação societária do trabalhador na emprêsa. Que faz a 
sociedade de capital e indústria senão associar os detentores do 
capital com os fornecedores de trabalho? Esta associação é possível, 
esta associação é factível. Temos na nossa legislação instituto que 
a prevê e que a regula. Esta associação, portanto, a ninguém deve 
causar estranheza. Pelo contrário, creio que devemos caminhar no 
sentido de incentivá-la, no sentido de promover a sua prática e o 
desenvolvimento da idéia. Seja como fôr, há na emprêsa moderna 
uma evolução em marcha. E não seria sensato querer desconhecê-la 
ou aprisioná-la em limites estreitos e preestabelecidos. 

Na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, em cada país 
a seu modo, segundo as peculiaridades nacionais e regionais, a idéia 
societária vem sendo objeto de tentativas de racionalização e de 
realização que não podem, sem manifesta ofensa à inteligência 
humana, ser descartadas com argumento de que são de êxito 
muito difícil. Até poucos anos atrás, Sr. Presidente, atingir a lua 
era expressão sinônima de evidente impossibilidade. Hoje não é 
mais. Como também ninguém se atreve sequer a substituí-la por 
expressão semelhante. 

Mas menção especial merece a tentativa que está em curso na 
França, com a chamada Emenda Vallon-Loichot, que visa a incen-
tivar a participação dos operários nas emprêsas em que trabalham. 
Aliás, seja-me permitido lembrar que foi exatamente êsse o caminho 
que há vinte anos pretendi fôsse seguido pela Constituição de 1946. 
Tenho aqui em mãos, Sr. Presidente, os Anais da Assembléia Cons-
tituinte, vol. XXII, e nêle figura o discurso que tive ensejo de pro-
ferir na sessão do dia 13 de junho de 1946, em defesa de uma emen-
da que - creio posso dizê-lo - infelizmente não foi aprovada, 
redigida nos seguintes têrmos: 

"A lei incentivará a participação do trabalhador 
no capital da emprêsa em que trabalhar, concedendo 
para tal fim facilidades especiais a empregados e a 
empregadores. " 
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li:, afinal, Sr. Presidente, a idéia da emenda Vallon, que já 
hoje é lei na França. O que a emenda Vallon faz é dar às emprêsas 
que distribuíram ações aos seus operários isenção do impôsto de 
renda correspondente ao valor dessas ações. 

~ste ponto é pacífico. No fundo, a celeuma tôda que lá está 
em curso e que tem tido repercussão internacional diz respeito a 
um aditivo a esta idéia que figura na emenda Vallon e que prevê a 
atribuição aos empregados de parte do valor, acrescido ao patrimô-
nio da emprêsa, pelo autofinanciamento. 

Vale dizer, as emprêsas, ao capitalizarem seus lucros, ao rein-
vestirem seus lucros, deverão, compulsàriamente se assim determi-
nar a lei francesa, atribuir uma parte dos lucros aos seus 
empregados, sob forma de ações. 

Esta idéia, Sr. Presidente, tem levantado controvérsia, mas 
tem despertado também imensas esperanças. Não creio possamos 
reproduzi-la no Brasil. Nem teríamos necessidade de reproduzi-la, 
porque já temos em nossa lE:jgislação outros caminhos, brasileiros, 
abertos para a realização de ~oisa semelhante ou para a realização 
da idéia básica, que é a da participação societária do trabalhador 
na emprêsa em que trabalhar. 

Ainda recentemente foi elaborada a lei do Fundo de Garantia. 
Tive ensejo de acentuar, no momento em que ela era examinada 
aqui no Congresso, que esta lei cria perspectivas extraordinárias 
para a participação societária, sem violência, sem traumatizar 
nenhuma emprêsa. Cria, sr. Presidente, uma possibilidade que 
deve ser explorada e aproveitada, porque nesta lei do Fundo de 
Garantia houve - e êste é o seu grande mérito - a superação da 
idéia da despedida como fator básico capaz de gerar para o traba-
lhador o direito de receber o valor do chamado tempo de serviço. 
Na legislação anterior, o tempo de serviço era apenas adjetivo, era 
apenas um elemento para o cálculo da indenização que seria devi-
da, se e quando ocorresse a despedida injusta. Na nova lei do 
Fundo de Garantia, o tempo de serviço recebeu, através de disposi-
tivos expressos e eficientes, uma expressão monetária, passou a 
integrar o patrimônio do trabalhador e teve o seu valor defendido, 
tanto no tocante à estabilidade de seu valor, como no tocante à 
liquidez. Que possibilidades imensas entreabre isto para a partici-
pação societária do trabal};lador na emprêsa em que trabalhar! 
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Mas, Sr. Presidente, volto a insistir em que o dispositivo da 
participação nos lucros, apesar de inscrito na nossa Constituição 
de 1946, não conseguiu concretizar-se, a meu ver, porque a partici-
pação foi ali conceituada como algo de autônomo, algo capaz de 
realizar-se independentemente de qualquer outra relação que 
modificasse o atual contrato de trabalho. 

Parece-me que, ao votarmos a nova Constituição, devemos 
aproveitar a experiência adquirida, tirar as conseqüências lógicas 
dêsse fato e reproduzir o dispositivo na nova Constituição em 
têrmos que assegurem a sua exeqüibilidade. É o que me proponho 
fazer, Sr. Presidente, com a emenda na qual sugiro nova redação 
para o art. 158, n.º IV, do Projeto de Constituição. Nesse artigo, o 
projeto de Constituição pràticamente reproduz o dispositivo da 
Carta de 1946, retirando apenas a palavra "direta". Diz o texto do 
projeto constitucional: 

"A Constituição assegura aos trabalhadores, nos têr-
mos da lei, além de outros, os seguintes direitos: 

IV - participação do trabalhador nos lucros da 
emprêsa." 

Mas, ainda aqui, temos a reprodução do que me parece ter sido 
um êrro em que incidiu a Constituição de 1946. Temos a participa-
ção inscrita no texto constitucional sem ligação maior com a evo-
lução que se deve operar na emprêsa, que deve ter lugar nas rela-
ções que dentro da emprêsa se geram entre o empresário, que hoje é 
na verdade e juridicamente o proprietário de ações de capital das 
emprêsas, e o trabalhador. 

Creio, Sr. Presidente, que o nôvo texto constitucional, sem 
eliminar a expressão participação nos lucros, mas, ao contrário, 
mantendo-a, deve colocá-la dentro de um contexto mais amplo. 
Proponho, por isso, dar a êste inciso IV do art. 158 a seguinte 
redação: 

"A Constituição assegura: 

IV - A integração do trabalhador na vida e no de-
senvolvimento da emprêsa em condiç1ões que possibilitem, 
inclusive, a participação daquele nos lucros desta. " 
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Temos, então, Sr. Presidente, a idéia da participação colocada 
em seu verdadeiro contexto. Teremos a idéia da participação colo-
cada dentro de um sistema mais amplo, que é o da integração do 
trabalhador na emprêsa. Essa integração não se operará por certo 
de chôfre, mas se irá realizando paulatinamente, e a participação 
será um de seus aspectos. No meu entender, muito possivelmente 
tal integração se operará através da participação do trabalhador 
no capital jurídico, no capital social da emprêsa em que trabalha; 
participação que vai requerer, sem dúvida, a criação de figura jurí-
dica adequada, mas que é factível, viável, e que, repito, encontra na 
atual sociedade de capital e indústria, prevista no Código Comer-
cial, uma fonte de inspiração e um trilho valioso, precioso, que, 
inegàvelmente, deve ser seguido. 

Sr. Presidente, creio que, com estas palavras, justifiquei, den-
tro do espaço de que dispus, a emenda que me proponho apresentar 
e para a qual estou recolhendo as assinaturas de apoiamento dos 
Srs. Deputados. 

Não quero, porém, ence\·rar minhas considerações, Sr. Presi-
dente, sem fazer uma refer&ncia muito oportuna a fato ocorrido 
ontem. Quando me inscrevi para usar da tribuna hoje, longe 
estava de supor que, poucas horas depois, a morte arrebataria ao 
País e ao empresariado brasileiro a figura de Ruben Berta. 

Ruben Berta pode, com muita propriedade - e deve - ser 
relembrado, ao se discutir esta matéria, porque fêz da VARIG, com 
a Fundação VARIG, vale di?er, com a atribuição aos empregados 
da VARIG do capital da em:prêsa, um exemplo de como é possível 
associar os trabalhadores à emprêsa em que trabalham . Sem dúvi-
da, não será aquela fórmula a ideal; devemos marchar para fórmu-
las mais evoluídas, mais eficazes, mais adequadas a nossa realidade. 
Mas é inegável que exemplo& como o da Fundação VARIG devem e 
podem ser incentivados, estimulados . 

Temos, hoje, no Brasil, condições econômicas e jurídicas para 
enfrentar essa questão. Não podemos, Sr. Presidente, manter a 
emprêsa brasileira isolada da evolução que se processa em todo o 
mundo, neste setor. Temos a possibilidade de acelerar essa evolução, 
de fazer com que ela se proc~sse em têrmos que promovam, no Bra-
sil, a par do progresso, a h!lrmonia social, a paz social, o melhor 
entendimento entre todos os que, associados no progresso da pro-
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dução, se encontram, em conseqüência de figuras jurídicas inade-
quadas a êsse processo, dissociados dos resultados da emprêsa, de 
seu comando, de sua gestão, de sua propriedade. 

Sr. Presidente, relembrando aqui a figura de Ruben Berta e 
dando a êste meu discurso o caráter de homenagem à sua memória, 
estou certo de que pratico um ato de justiça; estou certo de que 
estou fazendo aquilo que deve ser feito; estou certo de que a vida, o 
trabalho, as idéias, a inspiração de Ruben Berta se acharão pre-
sentes na hora em que conseguirmos transformar em realidade êste 
princípio que a Constituição de 1946 inscreveu de forma insufi-
ciente, de forma defeituosa, mas que poderemos agora reinscrever 
em melhor forma na Constituição de 67. (Muito bem. Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DANIEL FARACO 
NA 29.ª SESSÃO CONJUNTA, EM 13-1-1967 

O SR. DANIEL FARACO * - ............................ .  

A segunda emenda que me proponho sustentar aqui, ràpida-
mente, diz respeito à participação dos trabalhadores nos lucros das 
emprêsas. Retomo a tese que sustentei na Constituinte de 46 -
já tive ensejo, em discurso anterior, de acentuar que a participação 
dos trabalhadores nos lucros das emprêsas não pode ser concei-
tuada como uma liberalidade, uma beneficência legal. Não se trata 
disso - e seria apequenar o princípio e o dispositivo - não se trata 
apenas de dar aos trabalhadores um benefício. Trata-se, muito 
mais do que isso, de integrar os trabalhadores na vida da emprêsa 
moderna. 

A emprêsa é uma grande e fecunda realidade do mundo mo-
derno. Foi-se o tempo em que se considerava a emprêsa apenas 
como capital em ação; foi-se o tempo em que se considerava - e 
ainda hoje permanecem sinais na nossa legislação - a emprêsa 
como propriedade exclusiva dos detentores do chamado capital so-

• Não foi revisto pelo orador . 
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cial; foi-se o tempo em que, como diz um autor, o detentor do capi-
tal, o capitalista, era na emprêsa como o capitão do navio, isto é, 
o único senhor depois de Deus. ~sse preconceito, que inclusive ins-
pirou Karl Marx, não pode mais subsitir, está superado e devemos 
tirar as conseqüências práticas dessa superação. 

Que é a emprêsa hoje? É simples capital em ação? Não. É 
simples capital e trabalho? Também não. A emprêsa hoje é um 
complexo que tende a, cada vez mais, expandir-se no sentido da 
complexidade. 

A diferença que existe entre instalar-se uma emprêsa em São 
Paulo e uma emprêsa no Amazonas mostra bem que a emprêsa não 
é só capital e trabalho. Podemos ter duas emprêsas com o mesmo 
capital, com o mesmo número de trabalhadores, instaladas uma no 
Amazonas e outra em São Paulo. A emprêsa de São Paulo será 
muito diferente. Por quê? Porque em São Paulo ela utiliza eco-
nomias externas que no Amazonas não existem. Em São Paulo ela 
tem energia, estradas, um me;rcado amplo. Tudo isso faz parte da 
emprêsa. Não é possível sepi:rrar isso da emprêsa. O conceito de 
emprêsa se amplia para abarcar essa entidade realmente ampla e 
complexa, que a economia mqderna vem cada vez mais ampliando 
e aumentando em complexifü~.de. 

Pois bem, Sr. Presidente, trata-se, com a participação nos lu-
cros, de integrar o trabalhador na vida e no desenvolvimento da 
emprêsa. Vemos, hoje, que a emprêsa tem progredido no terreno 
econômico. Entretanto, as instituições jurídicas não vêm acompa-
nhando essa evolução ou a têm acompanhado muito lentamente. 

É necessário que o contrato de trabalho acompanhe a evolu-
ção da emprêsa e crie condições para que se opere uma crescente e 
cada vez maior integração do trabalhador na emprêsa em que tra-
balha. Esta integração, definiu-a magistralmente Pro XI na Qua-
dragesimo Anno, se faz por uma participação relativa, cuja forma 
pode mudar com o tempo e as circunstâncias, na propriedade, nos 
lucros e na gestão da emprêsa. A participação nos lucros é apenas 
um aspecto desta integração, ~nas ela não pode ser conseguida como 
algo autônomo. Ela não se jµstifica sàzinha. Ela resulta da inte-
gração do trabalhador na emprêsa e sem essa integração não se 
explica e não se mantém de :i:>é. E a prova nós a temos no Brasil, 
nestes vinte anos, em que o princípio inscrito na nossa Constitui-
ção não conse~uiu realizar-se , 

http:complexif�~.de
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Creio, Sr. Presidente, que tenho autoridade para falar nisso, 
porque fui dos que mais se empenharam para essa realização. Tive 
ensejo até de ser o relator da Comissão Especial que elaborou o 
projeto, finalmente aprovado pela Câmara, que se encontra no 
Senado, e que não conseguiu transformar-se em lei. Não se trata 
de culpar ninguém. Pelo contrário, talvez tenha sido até sabedoria 
não legislar apressadamente - e a pressa aqui não se mede pelos 
anos; a pressa aqui se mede pela adequação maior ou menor das 
fórmulas elaboradas. Talvez tenha sido até uma vantagem. Com a 
passagem do tempo, podemos repensar a matéria e manter o 
princípio da participação, mas enquadrá-lo no principio mais am-
plo, de onde êle emana, que é o princípio da integração do 
trabalhador nos lucros da emprêsa. 

Na Constituição de 1946, tive ensejo de sustentar uma emenda 
- e infelizmente não foi aprovada - que redigia de forma dife-
rente êsse artigo. Ao invés de falar em participação nos lucros da 
emprêsa, o texto da emenda que propus mandava que a lei pro-
movesse a participação do trabalhador no capital das emprêsas em 
que trabalhasse. Esta idéia é hoje a da emenda Vallon, na França. 
É a participação do trabalhador na propriedade da emprêsa, e des-
sa participação decorre a participação nos lucros, a participação 
na gestão. 

Mas, Sr. Presidente, creio que êstes 20 anos não transcorre-
ram em vão. Novos caminhos surgiram e para o nosso País, creio, 
uma larga estrada foi aberta pela legislação do Fundo de Garantia. 
Temos a possibilidade de construir um caminho brasileiro para a 
integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da em-
prêsa, e a participação nos lucros será uma conseqüência. 

O Sr. Yukishigue Tamura - Desejo consignar, no magnífico 
discurso de V. Exa., êsse esfôrço de quem quer realmente melhorar 
a condição de vida do trabalhador, integrando-o na vida das enti-
dades econômicas, fazendo-o participante também do lucro da em-
prêsa. Esta participação, entretanto, encontra desde logo um 
choque entre o interêsse do patrão e o interêsse do trabalhador. Há 
necessidade, por isso mesmo, de uma integração moral, de uma 
integração espiritual, de uma integração pessoal do trabalhador 
na emprêsa. Talvez seja esta a maior dificuldade. Mas, se se con-
seguir a integração espontânea do trabalhador na emprêsa e a sua 



- 362 -

aceitação espontânea pela emprêsa, haverá o grande milagre do 
chamado cooperativismo. 

Então, à participação do empregado no capital da emprêsa -
pois o capital é uma coisa fria - eu prefiro a participação do 
homem numa entidade que não seja apenas de capital mas que 
seja uma sociedade de família e uma sociedade de patrimônio. 
V. Exas. estão caminhando para a socialização do capital, dando-
lhe um caráter mais humano, repelindo o capital liberal, que é um 
tanto egoísta e dominador. Querem transformá-lo em capital social 
e estão combatendo exatamente o maior instituto, que é o coope-
rativista, uma adesão espontânea do trabalhador, o que é, ao mes-
mo tempo, dono de uma parcela de capital na qual se integra inclu-
sive a sua família. Não sei por que V. Exa. não nos quer dar um 
pouco de atenção para o sistema de cooperativismo, que é tão flo-
rescente lá no seu Estado. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, sou grato pelo 
aparte do nobre Deputado, qu~ a meu ver tratou de uma questão 
importante mas diferente da que estou colocando aqui. 

Volto a insistir, Sr. Presidente, neste ponto: a emprêsa não é 
só capital em ação. Creio mesn10 que já é tempo de mudar na nossa 
legislação essa denominação de capital social das emprêsas, porque 
nenhuma emprêsa utiliza pràticamente só o capital social. O capi-
tal subscrito constitui apenas,; uma parcela, e, muitas vêzes, até 
mínima, do capital que a emprêsa utiliza. Ela utiliza capital obtido 
por empréstimo e por uma série de instrumentos, que inclusive se 
têm desenvolvido consideràvelµiente no mundo moderno. 

Creio que devemos abandonar esta expressão "capital social" 
e adotar uma outra expressão, como "fundo social", ou "fundo de 
propriedade", algo que exprima realmente a propriedade e a par-
cela de propriedade que determinadas pessoas têm na emprêsa. 

Mas, Sr. Presidente, com a ampliação que preconizo, na emen-
da que apresentei, ao invés de se dizer simplesmente "participação. 
do trabalhador nos lucros da emprêsa", dir-se-ia: "integração do 
trabalhador na vida e no desenvolvimento da emprêsa, em condi-
ções que possibilitem, inclusive, a participação daquele nos lucros 
desta." 

Esta ampliação tem conseqüências práticas importantes, por-
que permite, e não só permite mas promove, a adoção de medida.S 
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capazes de viabilizar finalmente a participação nos lucros. Creio 
que o nosso êrro, a insuficiência dos nossos esforços tem decorrido 
de tentarmos realizar a participação sozinha, como se ela pudesse 
realizar-se sozinha, ou brotar sozinha de um texto. A participação 
deve ser uma conseqüência da integração. Esta integração tem 
muitos caminhos, e não podemos sequer prev:er o número de cami-
nhos que no decorrer dos anos se lhe hão de abrir. Temos hoje -
repito - com o Fundo de Garantia, um caminho nôvo, um caminho 
amplo aberto a esta integração. Creio que devemos inscrever na 
Constituição o princípio, com essa amplitude. 

Mas seja qual fôr a sorte da emenda, Sr. Presidente, dou por 
bem aplicado o tempo que utilizo nesta tribuna, para deixar cons-
tância dêsses princípios nos anais, ainda uma vez, porque pior do 
que a não realização do princípio da participação nos lucros seria 
a sua contrafação. Felizmente a palavra "direta" conseguiu impe-
dir que houvesse uma contrafação do principio da participação nos 
lucros. O que receio é que haja uma contrafação do princípio, e 
creio que todos devemos combater qualquer idéia nesse sentido -
e que se chegue a uma forma paternalista de participação, criando, 
quiçá, um nôvo instituto, para o qual as emprêsas contribuiriam 
com uma parcela dos seus lucros, com um impôsto de renda de 
finalidades específicas, para distribuir depois, de forma genérica, 
benefícios financiados com êsses recursos. Isto, Sr. Presidente, 
seria a contrafação do princípio. Ou marchamos para a integração 
do trabalhador na emprêsa, ou êsse princípio não tem sentido; ou 
marchamos para a integração do trabalhador na emprêsa, ou, 
então, não vale a pena falar em participação nos lucros, não vale a 
pena utilizar uma expressão que, afinal de contas, traduz uma 
grande e nobre aspiração que não pode ser traída. 

O Sr. Rómulo Marinho - Agradeço a V. Exa. o aparte que 
me concede. Estou ouvindo com bastante atenção a exposição de 
V. Exa., que tem a autoridade de um ex-participante do apavorante 
Conselho Nacional de Política Salarial. V. Exa., com essa explana-
ção, vem ao encontro de antigas reivindicações dos trabalhadores 
brasileiros. Mas não crê V. Exa. que esta integração, esta partici-
pação do trabalhador na gestão da emprêsa esteja, no momento, 
dificultada pela intervenção sistemática do Estado nas relações 
entre empregados e empregadores? Não crê, ainda, V. Exa. que, 
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para haver realmente esta integração do trabalhador na emprêsa, 
seria necessário permitir a negociação entre as duas correntes, 
patrão e empregado, para que se pudesse buscar em harmonia esta 
integração? 

Antes de terminar, gostaria de saber de V. Exa. se sua emenda 
foi a provada pela Comissão . 

O SR. DANIEL FARACO- Sou grato ao nobre Deputado pelo 
seu aparte. Devo informá-lo de que a emenda não foi acolhida pela 
Comissão. Mas, repito, a mim se me afigura mais importante fixar 
êste princípio do que a inclusão, na Constituição, de um texto não 
suficiente para realizar uma idéia. E a participação nos lucros é 
uma prova disto. Entretanto, não se deve, por isso, dar por inútil 
a inclusão. É próprio do homem lutar, trabalhar sem cessar para 
a consecução de altos objetivos. E o tempo, para a Humanidade, 
não se mede em anos. Não seriam alguns anos que nos fariam 
desanimar. 

O nobre Deputado, Sr. Pr~sidente, traz também ao meu dis-
curso um convite para desborqar do assunto. Há um mundo de 
coisas a fazer para a integraçãp do trabalhador na emprêsa. Não 
sei todo o alcance das perguntas formuladas pelo nobre Deputado 
na rapidez de um aparte, mas creio que s. Exa. vai concordar 
comigo em que a participação nos lucros, ou resulta da integração 
do trabalhador na vida e no desenvolvimento da emprêsa, ou fica 
sem sentido, e também não se realiza. 

Estou certo, Sr. Presiden.te, de que, aceita ou rejeitada a 
minha emenda, mantido o texto que está na Constituição, o impor-
tante é o conceito que se forma e se generaliza quanto à participa-
ção. Porque, se êste conceito conduzir a uma forma paternalista de 
participação, então estaremos diante de uma traição a uma nobre 
e grande idéia. 

Estou certo de que, com estas despretensiosas palavras, cum-
pri, na medida de minhas fôrças, o meu dever de contribuir para 
que o Brasil tenha uma Constituição eficiente, uma Constituição 
que seja realmente um instrumento de govêrno, e não apenas um 
simples repositório de princípios, que, por falta de instrumental 
próprio, não conseguem realizar-se. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas.) 

http:Presiden.te
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEP. FRANCO MONTORO  
NA 6.ª SESSAO CONJUNTA, EM 15-12-1966  

O SR. FRANCO MONTORO - ......................... .  

Entre os retrocessos que marcam o projeto, podem ser men-
cionados os seguintes: 

1 . abandona o conceito de "salário mínimo familiar" e re-
torna ao velho "salário mínimo individual"; 

2. elimina a "estabilidade" no emprêgo, como imperativo 
constitucional; 

3. suprime o princípio da participação "obrigatória e dire-
ta" do empregado nos lucros da emprêsa; 

4. afasta do texto constitucional o preceito de que o repouso 
semanal remunerado se realize "preferentemente aos domingos"; 

5. não acolhe a tendência salutar de passar para a previ-
dência social o encargo do "descanso da gestante". 

Essas modificações atingem milhões de trabalhadores brasi-
leiros e definem a orientação individualista e anti-social do pro-
jeto governamental. 

Terceiro ponto. A Constituição atual estabelece a partici-
pação obrigatória e direta do trabalhador nos lucros da emprêsa. 
O projeto retrocede, em lugar de dar um passo à frente. 

Nestes 20 anos, a experiência do mundo é. cada vez mais, no 
sentido de que a emprêsa é também uma comunidade. É preciso 
criar condições para que ela se institucionalize como "comunida-
de de homens" e não como conta de capital ou um conjunto de 
máquinas acionadas por um tecnocrata. A emprêsa, na lição da 
Mater et Magistra, deve transformar-se numa comunidade de ho-
mens, de forma que os que nela trabalhem participem na sua vida: 
na administração, nos lucros ou na propriedade. Isto já vem da 
Encíclica Quadragesimo Anno, de 1931, reafirmado por PIO XII, 
reiterado por JoÃo XXIII na Mater et Magistra e, recentemente, 
reafirmado pelo Papa PAULO VI. É uma linha clara da evolução 
social moderna, principalmente por aquêles que aceitam os prin-
cípios cristãos. 
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Mas, que fêz o Govêrno? - Em lugar de afirmar, como pre-
ceito constitucional, que se deveria aperfeiçoar essa participação, 
estendê-la à gestão, como acontece hoje na França, na Itália, na 
Holanda, na Alemanha, através de conselhos de empregados, para 
transformar a emprêsa numa comunidade e substituir a tese da 
luta e do conflito por um principio de solidariedade, o projeto de 
Carta Política mandado a êste Congresso se refere apenas a par-
ticipação nos lucros e elimina as palavras "obrigatória e direta". 

O Sr. Heitor Dias - Eu, no particular, esposo o ponto de 
vista defendido por V. Exa., porque sempre fui a favor da par-
ticipação do trabalhador nos lucros das emprêsas. Mas pergunto 
a V. Exa. : a nossa Carta vigente, a de 1946, já determina a par-
ticipação dos trabalhadores nos lucros das emprêsas. Em vinte e 
tantos anos em que ela está em vigor, por que a Câmara, por que 
o Congresso não efetivou, em lei própria, êsse salutar dispositivo 
da Constituição Federal? 

1 

O SR. FRANCO MONTOR() - Estou de acôrdo com V. Exa. 
O Congresso deveria ter fixadq em lei êsse princípio. Houve vá-
rios projetos, mas, exatamente, como as proposições que alteram 
as estruturas vigentes afetam ipterêsses, êstes se organizam e im-
pedem sua apr~ciação. 

Isso, que foi feito sôbre o Congresso - também o foi sôbre o 
Govêrno, e o Govêrno se apressou em reduzir o preceito consti-
tucional. 

Mas, se, com o preceito da. obrigatoriedade, não se executou 
a medida, retirada a obrigatoriedade, V. Exa. acha que se vai 
pôr em prática êsse dispositivo no futuro? E tratava-se de esten-
der a participação não apenas aos lucros, mas, também, à gestão 
e à propriedade, de forma gradativa e progressiva. 

Ou se fazem as reformas, e o Brasil se desenvolve com a par-
ticipação do povo, ou então transformamos o Brasil num país que 
talvez aumente sua produção econômica em números absolutos, 
sem que êste aumento seja acompanhado da melhora das condi-
ções de vida da população . Isto o que se faz nesta Carta, criando 
o Estado rico num povo pobre, permitindo a grupos poderosíssi-
mos terem mais poder, abandonando o trabalhador e sua família 
à sua sorte . 
.. .. . . ...... .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . ... . . . . .. . . ... . . . . . . .. . . 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEP. FRANCO MONTORO  
NA 16.ª SESSAO CONJUNTA, EM 21-12-1966  

O SR. FRANCO MONTORO * - ....................... .  

Há outras violações: o projeto suprime o princípio da parti-
cipação obrigatória e direta do empregado nos lucros da emprêsa. 
A revolução econômico-social está aconselhando a participação 
dos empregados nos lucros e na gestão da propriedade, como ocor-
re, hoje, na Alemanha, França, Itália e Holanda. O princípio da 
participação dos empregados nos lucros da emprêsa representa a 
transformação da emprêsa numa comunidade de trabalho. É tex-
to expresso das grandes Enciclicas sociais, sem se excetuar uma, 
que o Brasil afirma aceitar e respeitar. 

Pois bem, o projeto restringe êsse direito e transforma o tra-
balhador num simples vendedor de energia. como se o trabalho 
fôsse mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SEN. JOSAPHAT MARINHO 
NA 13.ª SESSAO CONJUNTA, EM 20-12-1966 

O SR. JOSAPHAT MARINHO * - ...................... .  

Mas o Projeto, assim tímido, nada tem de revolucionário no 
sentido de instrumento renovador dos direitos individuais e sociais. 
Estrangulando as garantias fundamentais do homem, além de 
desfigurar os direitos sociais, não lhes acrescentou uma parcela, 
uma só, capaz de dar ao sistema o sentido compatível com as 
transformações da sociedade e do mundo industrial que se opera-
ram do após-guerra aos nossos dias . Já a Constituição Italiana, 
que entrou em vigor em janeiro de 1947, entre os direitos atribuí-
dos ao trabalhador incluía a participação na direção ou gestão da 
emprêsa. Não há no texto do projeto brasileiro de 1966 uma pa-
lavra sequer capaz de conduzir a êsse nobre e alto objetivo de 
justiça social . 

• Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Britto Velho - Há emenda minha. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Porém, não ampliando, o 

projeto ainda restringiu a participação do operário nos lucros da 
emprêsa, porque ela já não será obrigatória e direta. 

O Sr. Geraldo Freire - A palavra obrigatória é uma super-
fetação de uma disposição legal, principalmente quando se trata 
de uma Constituição. Ou ela é obrigatória ou não é Constituição. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Mas ela, nos têrmos da Cons-
tituição de 46, é obrigatória e direta. 

O Sr. Geraldo Freire - Ela obrigou por acaso? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Não. 
O Sr. Geraldo Freire - Então não é o uso da palavra, é a 

sinceridade dos propósitos. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Se a Constituição atual, pro-

clamando a participação obrig~tória e direta, não foi cumprida, 
imagine-se que destino terá êsse texto do projeto se a participação 
não é direta nem obrigatória! 

O Sr. Geraldo Freire - B:asta que haja o desejo sincero de 
cumpri-lo e êle será cumprido. V. Exa. o verá. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Mas que engano, que ledo 
engano! Êsse projeto é feito, nopre Deputado, para que o Govêrno 
utilize o arbítrio no plano político e proteja o capitalismo no plano 
econômico: (Muito bem. Palma.,s.) Esta é a verdade. Veja V. Exa. 
que, da restrição aos operários nos lucros das emprêsas, da 
omissão do reconhecimento do direito dos operários na dire-
ção e gestão das emprêsas, o projeto parte para o reconheci-
mento da livre iniciativa nos têrmos mais amplos, talvez mais 
amplos do que os de tôdas as Constituições elaboradas sob a vigên-
cia plena do individualismo liberal. É triste, mas é a verdade. 

O projeto, dito revolucioná:pio, expressa no plano dos direitos 
sociais e econômicos um vergorhoso retrocesso para a organiza-
ção jurídica e política do País. Poderia ao menos ter-se inspirado 
na Constituição italiana. Não sugiro nenhuma Constituição das 
Repúblicas Socialistas, ainda que em muitas delas princípios res-
peitáveis pudessem ser aproveitados. Não desejaria que êste go-
vêrno reacionário fôsse buscar ri+a Constituição Socialista da Iugos-
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lávia o princípio amplo que assegura ao trabalhador a participa-
ção crescente na gestão da emprêsa, o que ali mais própriamente 
se chama co-gestão. Não. Êste é um projeto pautado na manu-
tenção tranqüila e medrosa da ordem capitalista. Não se poderia 
pedir, portanto, que avançasse até o plano do direito socialista, 
para extrair fármulas incompatíveis com o espírito, o sistema e 
os fins da ordem capitalista. Mas seria lícito à nação brasileira 
esperar que, pelo menos na Constituição de um país grandemente 
dominado pela democracia cristã - a Itália - fôsse o Govêrno 
buscar alguma inspiração humana, capaz de compensar o sistema 
punitivo do resto do texto. 

A Constituição italiana proclama também a liberdade de em-
prêsa, mas, veja-se, além de submetê-la --. é o que está no art. 41 
- à utilidade social, à segurança, à liberdade e à dignidade hu-
mana, prescreveu: "A lei determina os programas e os contrôles 
para que a atividade econômica, pública e privada, possa ser diri-
giga e coordenada para fins sociais." Aqui, não. O que o projeto 
proclama, com liberalidade estranhável, é que as atividades eco-
nômicas serão preferencialmente organizadas e exploradas por 
emprêsas privadas, com o estímulo e apoio do Estado. E, para não 
deixar dúvida de que êste apoio e êste estímulo são para proteger 
o poder econômico dominante, e não para promover o desenvol-
vimento social do País e ampliar o quadro dos direitos de todos 
os cidadãos, o projeto acrescenta: "Somente para suplementar a 
iniciativa privada, o Estado organizará e explorará diretamente 
atividade econômica." É o domínio bolorento, desaparecido, so-
terrado nos túmulos, do individualismo liberal, do laissez faire, 
laissez passer. 

Mas, Srs. Deputados e Srs. Senadores, que revolução é esta, 
que projeto revolucionário é êste que, na segunda metade do Sé-
culo XX, restabelece o Estado policial, o Estado gendarme, o Esta-
do guarda-civil da teoria política e jurídica? Ainda há pouco, KARL 

LoWENSTEIN, estudando, com admirável objetividade, a teoria da 
Constituição, sustentou que a grande inovação do Século XX é a 
transformação do Estado legislativo em Estado administrativo, ou 
seja, numa grande corporação de serviços públicos e de realiza-
ções coletivas. Mas tudo isso é feito para que seja devidamente 
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preservado o conluio - esta é a expressão - entre o resguardo 
da ordem política instituída e a preservação· da ordem econômica 
mantida. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SEN. JOSAPHAT MARINHO 
NA 29.ª SESSÃO CONJUNTA, EM 13-1-1967 

O SR. JOSAPHAT MARINHO * - ....................... .  

Note-se, para simplificar - pois que o meu tempo está esgota-
do - que ainda quando admitiu uma inovação, que no Projeto não 
estava, a Maioria fêz uma rest11ição que pràticamente anula o di-
reito. Quando se votou, perante a Comissão, o preceito que assegu-
ra ao operário a participação nei. gestão da emprêsa, só foi possível 
consegui-lo com a cláusula "exc~epcionalmente". Vale dizer, o que 
deveria ser um direito normal, o que deveria ser condição constante 
do que, ainda há pouco, um nobre representante do Partido do Go-
vêrno chamava de integração dp operário na emprêsa, passa a ser 
a exceção, sujeito, conseqüentemente, ao arbítrio e às vacilações da 
legislação ordinária. 

• Não foi revisto pelo orado+. 
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