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ANEXO AO PARECER NO íOl, DE 1980.
Redação final do Projeto de Resolução n" 193, de 1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
, -pfesídente, prOmulgO a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, de 1981

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a
elevar em 725.868.000,00 (seteCentoS e Vinte e- cinco milhões, oitocen~
tos e sessenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 111- É a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do art. 2~'- da Resolução n~'- 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede~
ral, autorizada a elevar em Cr.S 725.868.000,00 (setecentos .e vip.te e-cinco rili~
lhões, oitocentos e sessenta e oito mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar operação de crédito de igual valor,
junto ao Banco do Estado do Piauí S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à impiantaçâo do
Programa CURA, naquele Município, ohedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo~
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 162, DE 1981
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n? 3, de 1981.
Relator: Senador José Sarney
_
A Comissão apresenta a fedação final dÕ Projeto de Resolução n~'- 3, de
1981, que autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operação de
emprêstimos externo, no valor de US$ 80,000,0_00.00 {Üitenfa milhões de
dólares norte-americanos), destinado a finariciar o Projeto PRORURAL. naquele Estado.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1981.- Muri/o Badaró, PresidenteJosé Sarney, Relator - Moacyr Dal/a.
ANEXO AO PARECER. Ni 102, DE 1981
Redação final do Projeto de Resolução n• 3, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV,
da Constituição.- e eu,
, --Prf:sidenú. promulgo a seiuinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1981

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a realizar operação de
empréstimo externo no valor de USS 80,000,000.00( oitenta milhões de
dólares), destinado a financiar o Projeto PRORURAL, naquele Estado.

O Senado Federal resolve:
Art. J9 ];: o Governo do Estado do Paraná autorizado a realizar, com a
garantia da União, uma operação de empréstimos externo no valor de USS
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares), ou o equivalente em outra moeda,
de principal, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID,
sob a orientação do Ministério da Fazenda e do B#nco Central do _Brasil, destinado a financiar o Projeto de Apoio Integrado iO Pequeno Pro-dutor Rural
- PRORURAL, naquele Estado.
Art. 211- A operaçã~ realizar-~e-ã nos termos aprovados pelo Poder EXecutivo Federal, inclusive o exame das condições creditícias da operação a ser
efetuado pelo Ministêrio da Fazenda. em articulação com o Banco Central do
Brasil, nos termos do art. 1~'-, inciso li, do Decreto n~'- 74.157. de 6 de junho de
1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos ~ncai-regados dá execução
da política econômico-financeir~_ do Qoverfio_ Federal, e, aind_a, o disposto na
Lei Estadual n• 7.391, de !3 de novembro de 1980.
Art. 3~'- Esta Resolução entra C:m vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - As redações finais lidas
vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão· lidos pelo--Sr. !~'--Secretário.
São lidos e aprovados os seguirztes

REQUERIMENTO N• 46, DE 1981
Nos termos do art. 356 do Regiinento- :1nú:rno, rc;,:queiio --dispensa de
publicação, para imediata discussão e _yotação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 168, de 1980.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1981. - Almir Pinto.
REQUERIMENTO N' 47, DE 1981
Nos termos do art. 356 do Regimento -Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 173, de 1980.
·
Sala das Sessões, 2 de abril de 1981. -Almir Pinto.
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. REQUERIMENTO N• 48, DE 1981
Nos termos do art. 356 do Regiment(; Interno, requeiro dispensa de
p-U:9licação, para imediata discussão e votação. da redação final do Projeto de
Resolução n• 174, de 1980.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1981.- Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 49, DE 1981
Nos termos do art. 356 do RegimentO Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 176, de 1980.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1981. -Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 50, DE 1981
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 193, de 1980.
·
·
Sala das Sessões, 2 de abril de 1981. - Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 51, DE 1981
Nos termos do art. 356 do _Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação~ para irriediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 3, de 1981.
Saia das Sessões, 2 de abril de 1981. - Almir Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Aprovados os requerimentos, passa-se à imediata apreciação das redações finais -anteriormente lidas.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 168J80. (Pausa)
- Não havendo que queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matêria vai à_ ptomulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se à apreciação da
redação final do Projeto de Resolução n• 173, de 1980.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti~la 1 declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
A rnatêria vcii à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n~'- 174, de 1980, anteriormente lida. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n' 176, de 1980. (Pausa}
Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR, PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à apreCiaÇão da
redação final do Projeto de Resolução n• 193, de 1980.
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
A mª-têria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n• 3, de 1981. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam perniã.neçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador José Lins, que falarã como Líder.
O SR. JOSt LINS (PDS- CE. Como Lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dó orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores:
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A propósito do assunto tratado há poucos momentos da tribuna desta
Casa pelo nobre Senador Roberto Saturnino, relacionado com o financiamento de um projeto para a Destilaria Indiana, como Líder do Governo e na
ausência do Senador Nilo Coelho gostaria de informar que, se reãlrnente o
Senador Nilo Coelho prometeu uma resposta ao Senador Teotônio Vilela,
certamente ela serâ dada em momento oportuno.
Em segundo lugar, não aceitamos a alegação de que o não financiamento
do prOjeto, nos termos em que se encontra no momento, se deva a qualquer
objeção de natureza política. Certamente hâvefâ outras razões para isso, pois
sabemos que o empresário, através de suas múltiplas empresas, tem operado
normalmente com o Banco do Brasil e este fato, por si só, indica que não há
objeção ao tratamento normal da empresa, dem • ..., dos principais bancários.
E, finalmente, Sr. Presidente, eu gostaria de dar conhecimento à Casa,
devidamente autorizado, do segui:nte telegrama remetido à Presidência do Senado e assinado pelo Presidente do Banco do Nordeste, Dr. Camillo Calazans de Magalhães, em que diz o seguinte:
Exmo. Sr.
Senador Jarbas Passarinho
Senado Federal
Brasília DF
Rctransmito, para corihecimento, telex que dirigi ao Miilistro
Mario David Andreazza, do Interior, relacionaao a declarações que
a mim foram atribuídas e transmitidas na imprensa, através do Jornal do Brasil:
Exmo. Sr.
Mario David Andreazza
DD. Ministro do Interior
Brasília DF
N/N 565- 02 Abr 81
GAPRE-31 /0554 não tem a menor procedência a notícia publicada no Jornal do Brasil de hoje, e em outros Jornais do País, segundo a q'ual o Presidente do Banco do Nordeste teria comunicado ao
Senador Teotônio Vilela que o empréstimo para a destilaria Indiana, de propriedade do Senador, teria sido indeferido por razões
Políticas et em decorrência de determinação da Presidência da República.
O que ocorreu, realmente, é que, atendendo a determinação do
Miriisiro Camillo Pena, comuniquei ao Senador Teotônio Vilela de
que o seu projeto, do qual o Banco do Nordeste seria simples agente
financeiro do BNDE, não seria coritraüido pOis não foi possível obter os recursos necessãrios, da ordem de CrS 1 bilhão.
Foi unicamente este o diálOgo -manTído com o Senador, não
tendo sido tocado, em nenhum instante, que houverá interferência
de motivos políticos de qualquer ordeni:
Esses os esclarecimentos que julguei oportuno levar imediatamente à consideração de Vossa Excelência, princiPalmente tendo_
em vista a visita de Sua Excelêflcia o PrCSideOte da República ao
Nordeste, amanhã.
Atenciosamente,- Camil/o Ci:zlazans de Mag(llhãeS, Presidente
Banco Nordeste.
Cordiais Saudações
Camillo Calazans de Magalhães
Presidente Banco Nordeste
Esse é o texto do telex que foi dirigido,- à Presidência do Senado, transcrevendo outro dirigido ao Ministro do Interior.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão; em turnO úniCO, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 19, de 1981 (n' 47/81, na origem), de 26 de fevereirõ do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Sr. Alberto Vasconcellos da Costa e Silva, Embaixador do Brasil
junto à República da Nigéria, pai-a, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República Popular do Benin.
Item 2:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 35, de 1981 (n9 68/8l. na o ri-
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gero), de 16 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr.
Celso Diniz, Embaixador do Brasiljunto ao Reino da Arábia Saudi~
ta, para, cumulativamente, exercer a função de Em baixado; do Bra~
sil junto aos Estados de Bahrain e Catar.
As matérias constantes da pauta da presente sessão, nos termos da alínea
"h" do arL 402 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcíonãrios as providências necessárias, a fim de que
seja respeitado o dispositivo regime"ntaL
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 45 minutos e volta a ser
pública às 18 horas 50 e minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão designando para a ordinãria de amanhã
a seguinte
ORDEM DO DIA
I
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 172, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.258,
de 1980), que autoriza o Goveno do Estado de Mato Grosso do Sul a elevar
em Cr$ 1.785.620.157,75-(um bilhão, setecentos e oitenta e cinco milhões,
seiscentoS e vinte mil, cento e cinqUenta e sete cruzeiros e setenta e Cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.259 e 1.260, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios. favorável.

2
Votação, em turno único, do Projeto de-Resolução n<1 177, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.273,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró (RN) a elevar em
Cr$ 315.464.652,36 (trezentos e quinze milhões, quatrocentos e sesse!ilta e
quatro mil, seiscentos e cinqüenta e dois cruzeiros e trinta e seis centavos), o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.274 e 1.275, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça,. pela constitUcionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

3
Votação, em turno único,_ do Projeto de Resolução n9 178, de 1980 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.277,
de 1980), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Rio das Pedras (SP) a-elevar
em Cr$ 29.983.645,00 (vinte e· nove milhões, novecentos e oitenta e três mil e
seiscentos e quarenta e cinco cruzeiros), o montante de sua dívida conSolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.278 e 1279, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorâvel.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 179, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.280,
de 1980), que aUtoriz-a a Prefeitura Municipal de São-Joaquim (SC) a elevar
em CtS 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidade, tendo
' PARECERES, sob n•s 1.281 e 1.282, de 1980, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pera -constitUcionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favOrâveil.
5
Votação, em turno ú.niCo, do Projeto de Resulução n9 180, de 1980-(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.283,
de 1980), que autoríza a -Preféitura ·Municipal de Araripina (PE) a elevar em
Cr$ 2.600.000.00 (dois milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n' 1.284 e 1.285, de 1980, das Comissões:
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MunicípioS, favorável.
6

Votação, em turno único, do_Projeto de Resolução n"' 181, de 1980 (apresentado pela Comissão de Econoniia como conclusão de .seu Parecer N9
1.286, de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arês (RN) a elevar em
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Cr$ 1.448.100,00 (um-milhão, quatrocentos e quarenta e oitó mil e cem cruzeiros), o montante de Sua dívida consolidada, tendo
PARECÉRES, sob n• 1.287 e 1.288, de 1980, das Comissões:
- de Const1tuiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 182, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia coriló coridusão de seu Parecer n"' 1.289,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a elevar em CrS 23.600.000,00 (vinte e três milhões e seiScentos mil cruzeiros); o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.290 e 1.291, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade juridicidade; e
-de Municípios, faVorável.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 183, de 1980 (apresentado pela Comissão de· Economia como conclusão de seu Parecer n"' 1.292,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Muncipal de Campos Belos (GO) a elevar
em Cr$ 895.100,00 (oitocentos e noventa e Cinco mil e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.293 e 1.294, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.

9
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n'i' 184, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como conClusão d_e seu Parecer n"' 1.295,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dueré (GO) a elevar em Cr$
767.700,00 (setecentos e sessenta e sete mil e setecentos cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.296 e 1.297, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de MunicípioS, favórâvel.
10
Votação, em turno único, do Projeto" de Resolução n<? 189, de 1980 (apresentado pela Comissão- de Economia como coi:tclusão de seu Parecer n<? _1_.310,
de 1980), que autoriza -a- Prefeitura Municipal de Pedro Velho (RN) a elevar
em Cr$ 2.909.300,00- (dois milhões, novecentos e nove mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida cq,nsolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.311 e 1.312, de 1980, das Comissões:
-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorãvel.
11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 194, de 1980 (apresentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n9 1.325,
de 1980), que autoriza a Prefeitura Municipal-de TereSina (PI) a elevar em
Cr$ 37.265,300,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.326 e 1.327, de 1980, das Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-

de Municípios, favorável.

12
Votação, em primeiro turno {apreciação pÍ'eliminar dajuridicidade, nos
termos do art. 296 d_o Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n<?
357, de 1979, do Senador Oreste Quércia, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para os coveiros e empregados em cemitêrios, tendo
PARECER, sob n• 1.006, de 1980, da Comissão

- de ConstitUição e Justiça. pela injuridicidade, com voto vencido dos
Senadores Cunha Lima e Leite Chaves, e voto em separado do Senador Aderbal Jurema.
13
Discussão em tUrnO único, da RedaçãO Final (oferecida pela ComissãO
de Redação em seu Parecer n'i' 78, de 1981), do Projeto de Decreto Legislativo
no 35, de 1979 (no 30/79, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas do
Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1978.
14
DiscusSão, em turno úniCo, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer no 88, de 1981), da Emenda do Senado ao Projeto
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de Lei da Câmara no 24, de 1980 (no 2.591, de 1976, na Casa de origem), que
modifica o art. 649 da Lei no 5.869; de 11 de janeiro de 1973, acrescentando
dispositivo que -torna impenhorável o imóvel rural até um módulo.
15
Discussão, Cm turno único, da Redação Final(oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n<? 77, de 1981 ), do Projeto de Lei do Senado n<?
35, de 1980, do Senador Passos Pôrto, que estabelece normas de proteção à
Empresa Privada Nacional Produtora de Bens de Capital e de Serviços de Engenharia.

16
Discussão, em turno único, dã. Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer no 69, de 1981), do Projeto de Resolução no 175,
de 1980, que aUtoriza a Prefeitura -Municipal de Nova Era, Estado de Minas
Gerais, a elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezCnove m-ilhões, cento e trinta e dois
mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 53 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE LINS NA
SESSÃO DE 3I-3-8I E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PU'"LJC.4- - P•i'iTER!ORMENTE.
O SR. • JSI': Lu <S (PDS- CE. Para on<:f .ninhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. :.. ... u.:tdores:
Desejo agrar!ecer a solid .. -:ectade baiana, aqui manifestada pelo nobre
Senador Jutahy Magalhães, como tambêm, fazer um apelo ao Plenário para
que considere a importância desses emprêstimos aos Estados mais pobres do
Nordeste.
i:.. evidente, Sr. Presidente, que não poderemos aprovar indiscriminadamenk qualquer proposição.

O Sr. Evandro Carreira (PMDB -

AM)- Mas aprovaram 128.

O SR. JOSÉ LINS (PDS - CE) - Não me refiro, Senador Evandro
Carreira, a números, que em geral não dizem nada. Refiro-me ao voto consciente. Esse é o problema.

O Sr. Evandro Carreira (PMDB- AM)- Contra aquele que inflaciona.
O SR. JOSÉ LINS (PDS- CE) --O que se dã, Sr. Presidente, é que estamos nos acostumando a desprezar a anâlise de assuntos que foram longamente estudadOs rias comissões.
Ouvi referências- de que o Senador deveria basear-se num trabalho adequado, feito a nível das comissões que são os _órgãos destinados- a cumprir
esse papel.
Ora, Sr. Presidente, este projeto sofreu essa anâlise, tendo sido examinado pelos membros da COmissão de Finanças. Cumpriu todas as exigências legais, e do ponto de vista administrativo. De oUtro lado, este é o primeiro projeto desta natureza votado este ano. Se estamos falando de volume de empréstimos, jâ não temos a que nos apegar, pois é o primeiro projeto que estamos
analisando este ano. Não hâ inflação de números de projetos e nem de quantidade de recursos. Do ponto de vista do mérito, ê preciso considerar as grandes dificuldades pelas quais vem passando o Ceará. Vimos de passar dois
anos de seca, Sr. Presidente, dois anos sem produção. Hâ um milhão de ho·
mens sendo assistidos diretamente pelo Governo Federal.
Os recursos são necessãrios para implementar um programa que está circustanciadamente apresentado no pedido. Não há, portanto, Sr. Presidente,
como alegar falta de conhecimento de causa ou falta de mérito.
Faço um apelo ao Senado para que dê o seu apoio a uma adminstração
que está dando tudo de si para ajudar o povo do Cearâ. Este apelo eu o estendo a todos os projetos da mesma natureza que dizem respeito aos Estados do
Nordeste.
Deixo, Sr. Presidente, o meu apelo para,que os nobres pares ajudem a
aprovar esses recursos para o meu Estado. Eles são essenciais para um Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE
No 28, de 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora nl' 2-, de 1973, resOlve exOnerar Luiz Carlos de Oliveira Chaves, Téc-
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nico LegiSlativo, Classe .. Especial", do cargo, em comissão, de Diretor da
Subsecreta!;ia de Relações Públicas, SF-DAS-f01.3, do Quadró Permanente,
a partir desta data.
Senado Federal, 19 de abril de 1981. ....:..:.Jarbas Passarinho, Presidente do
Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 29, de 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso_ das attjibuições que lhe confe~
rem os artigos 52, item 38, c 97 inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n• 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n• 130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sOb o regimejurldico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Eduardo Brito da Cunha para o emprego de Assessor TécnicO, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3 a partir de 30 de março de 1981, com
lotação e exercício no G"abinete do Senador João Calmon.
Senado Federal, 2 de abril de 1981. - Jarbas Passarinho, Presidente do
Senado Federal.
ATO DO PRESÍDENTE
N• 30, de 1981
O Presidente do Senado Federal, rio u-so das atribuições que lhe conferem os artigos 52 item 38, e 97, inciso IV, do Regimerito Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora n9 2, de 1973~ à vista do disposto na Resolução n"' 130, de 1980, resolve autorizar a contrãtação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Elsi Silva
para o emprego de Assessor TécniCo, com o salârio mensal equivalente ao
vencimento do cargo DAS-3,·a partir dC 30. de março de 1981, Com lotação e
exercício no Gabinete -âa -Senadora Eunice Michiles.
Senado Federal, 2 de abril de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do
Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 31, de 1981
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, ifCm 38, e 97, ::1ciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
Diretora no 2, de 1973, e à vista do disposto na Resolução n• 130, de 1980, resolve autorizar a co-ntratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo- de Serviço, de Antônio
Cândido Lima Furlan para o emPi-ego de Assessor Técnico, coln o salário
mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 30 de março
de 1981, com lotação e exércicio no Gabinete do senador Amaral Furlan.
Senado Federal, 2 de abril de 1981.- Jarbas Passarinho, Presidente do
Senado Federal.
·
·

e

CONSELHO OE SUPERVISÃO DO CEGRAF
Ata da 54• Reunião, realizada em 4-3~81
Às nove horas do dia vinte e quatro de março do ano de mil novecentos e
oitenta e um, no- Gabinete do Senhor Diretor Executivo do CEGRAF,
reuniu-se o Corifelho de Supervisão do CEGRAF, sob a _Presidência do Senador Jorge Kalume, presentes os Conselheiros Aiman Nogueira ·da Gama,
Vice-Presidente, Luiz do Nascimento Monteiro, Luciano de FigUeiredo Mesquita e Sarah Abrahão. Presente, tarnbêm, o Sr. Diretor Executivo do CEGRAF, Arnaldo Gomes. Abertos os tiãhalhos, o Senhor Presidente colocou
em votação o processo referente à Tomada de Preços n"' 02/81, cujo relator
foi o Conselheiro Aiman Nogueira da Gain3~-qUe aprCsentou parecer favorável, aprovado unanimemente, sem restriçõeS, pelo Conselho. A citada Tomada de Preços refere-se à compra de papêis diversos para impressão ·gráfica,
conforme proposta- apresentada. Em seguida, o Senhor Presidente autorizou
Sr. Diretor Executivo a paiãr a cãda Conselheiro, jeton, correspondente a
uma diâria, Coilforme critériO-adotado- para as reuniões do Conselho de AdR
miriísúação do SCnado Federal. N8.da mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião. Eu, José Paulino Neto, Secretário do Conselho~ laR
vrei a presente Ata, qué: depois de lida e aprovada, segue assinada pelo Senhor Presidente do Conselho. -Jorge Kalume, Presidente do Conselho do
CEGRAF- Aiman Nogueira da Gama -LuiZ do Nascimento MonteiroLuciano de Figueiredo Mesquita- Sarah Abrahão.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI':RITO
(Resolução n• 62, de 1980)
I• Reunião (instalação), realizada em 20 de maio de 1980
Ás dezessete horas do dia vinte de maio de mil novecentos e oitenta, na
Sala .. Rui Barbosa", presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente,
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Luiz Cavalcante, Franco Montoro, Agenor Maria e Henrique Santillo,
reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 62,
de 1980, para apúrar as causas relacionadas com. a rotatividade de mão-de-obra no País, r~tce·da execução_ do sistema do Fundo de Garantia do Tempo
·de- Serviço.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Dinarte Mariz, Jofge Kalume, José Caíx:eta e Alberto Silva.
.])e acordo com o que preceitua o Regimento Comurri, assume a Presidência. eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara instalada a Comissão.
Prosseguindo o Senhor Presidente esclarece que, em obediência a dispositivo regimental, irã proceder a eleição do Presidente e do Vice~ Presidente da
Comissão. Distribuídas as cédulas de votação, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor Senador Agenor Maria para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para presidente:
Senador Franco Montoro ... -. c-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Alberto Silva ................................ _ _5 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Pre~idente, os
Senhores Senadores Franco Montoro e Alberto Silva.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Franco Montoro agradece
em nome do Senhor Senador Alberto Silva e no seu próprio, a honra com que
foram dfstinguídos e desígna o Senhor Senador Raimundo Parente para relatar a ma~éria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião-e para constar, eu, Eli~
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida~ aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
2' Reunião, realizada em 9 de outubro de 1980
As dezesseis horas e trinta minutos, do dia nove de outubro do ano de
mil novecentos e oitenta, na Sala Rui Barbosa, presentes os Senhores Senadores Franco Montara (Presidente), Raimundo Parente (Relator), 1orge Kalume, Henrique Santillo e Agenor Maria, reúnewse a Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada peça Resolução n9 62, de 1980, pára apurar as causas relacionadas com a rotatividade de mão· de-obra no País, face da execução do sistema do fundo de Garanqa do Tempo de Serviço.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Dinarte Mariz, Luiz Cavalcante, José Caixeta e Alberto Silva.
Havendo número regimental, o S~nhor Presidente, Senador Franco
Montara, declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que logo -após é dada corno aprovada.
Em seguida, OSenhor Presidente comunica que a finalidade da presente
reunião ê a apresentação do Roteiro da Comissão, elaborado pelo Senhor
Relator, Senador Raimundo Parente.
Com a palavra, o Senhor Relator expõe aos presentes o seu Roteiro que,
colocado em votação, é aprovado por unanimidade.
Finalizando, o Senhor Presidente comunica que, conforme o Roteiro, a
Comissão se reunirá nO ptõx:inio dia 24, para ouvir o depoimento do Senhor
Edmo Lima de Marca, Coordenador-Geral do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Eli·
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assiste-nte áa ·comissão, lavrei a presente Ata
que; lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
-~

-3' Reunião, realizada em 24 de outubro de 1980
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de outubro do ano
de mil novecentos e oitenta, na Sala Rui Barbosa, reúne-se a Comissão Parlamentar de _Inquérito, criada pela Resolução n"' 62, de 1980, para apurar as
causas relacionadas com a rotatividade de mão-de-obra no País, face da execução do si tema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, com a presença
dos Senhores Senadores Franco Montara (Presidente) e Raimundo Parente
(Relator).
Dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada, o Senhor Presidente co_mu_ni_ca que, por haver número regimental,
serâ_ouvido o depoimento do Senhor Coordenador-Geral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Doutor Edmo Lima de Marca.
Com a palavra, o depoente procede a leitura de sua exposição, sendo argOido pelos Senhores Senadores Franco Montoro e Raimundo Parente.
Finalizando, o Senhor Presidente agradece a presença do Dr. Edmo
Lima de Marca, dando por encerrada a reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que lida e aprovada, será assinada pelo
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Senhor Presidente e irã à publicação, juntamente com o apanhãinento taCtuigrâfico.
ANEXO À ATA DA Je REUNIÃO, DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO N'
62, DE 1980, PARA APURAR AS CAUSAS RELACIONADAS
COM A ROTATIVIDADE DE MÀO-DE-OBRA NO PAIS, FACE
DA EXECUÇÀO DO SISTEMA DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO, REALIZADA EM 24 de outubro de 1980.
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUJGRÃFICO, COM
PUBLICAÇÁO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, -SENADOR FRANCO
MONTORO:

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Vamos dar início à reunião
da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a mobilidade de mão-de-obra e,
particularmente, sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.
O objetivO da Comissão ê apur3.r as causas relacíonada"s ·com 3 rotatividade
da mão-de-obra, face a execução do sistema Garantia_do Teinpo de Serviço.
Presentes o Relator e outros membros da Comissão, declaramos aberto
os trabalhos, e passamos a palavra ao Dr. Edmo Lima de Marca, Coordenador Geral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O SR. EDMO LIMA DE MARCA -Sr. Presidente, Senador Franco
Montara, Sr. Relator, Senador Raimundo Parente, como sempre faço quando presto depoimentos em Comissões de Inquéritos, ou palestras;ls Comissões especializãâas da Câmara ou do Senãdo, trago um pequeno resumo do
que teria a dizer.
~
Em depoimento prestado perante a Comissão Parlamen-tar de Inqúerito
institufda em 1975, pela Câmara dos DepUtados, para analisar a política salarial adotada pelo Governo, tivemos ocasiãO'de.rios pronunciar sobre a matéria objeto da constituiÇão daquela CPI. ·
Atribuía-se ao FGTS, então, a responsabilidade do aumento da rotatividde de mão-de-obra, vista sob um ângulo inteíraiúente diverso daquele que,
no dizer de algumas entidades representativas de categorias econômicas, estaria sendo provocada por iniciativa doS: própriOS empreSã.âoS, ou seja, a rotatividade considerada como urn modo de aviltar o Sa-lário.
Dizíamos, naquela opOrtunidade, que seria preciso compreender que a
mobilidade da mão-de-obra não é em si, necessariamente~ um fator determinante de aviltamento salarial, não podendo ser considerada, isoladamente,
corno nociva sob o ponto de vista de remuneração. Antes, e até mesmo pelo
contrário, seria oportuno salientar que, em' alguns ·casos, essa mobilidade
pode constituir um verdadeiro indicador de maior procura do fator trabalho,
ocasionando a busca continuada de melhores salários, fato ·esse -verificado, inclusive, em países ou regiões onde hâ regime de pleno emprego.
A reciclagem de mão-de-obra e a formação profissional de técnicos, influi também nas decisões cOntratuais provocadas pelos empregados. Em outras palavras, a imobilidade da mão-de-obra não se afigura como compatível
com o desenvolvimento econômico e com O aperfeiçoamento técnico e educacional dos trabalhadores. Esses, à medida que adquirem novos conhecimentos e se submetem a uma reciclagem contínua, proporcionada pelos órgãos
próprios do Governo,õu por eles -mesmoS, procurados em seus estabelecimentos de ensino, tendem a buscar, normalmente, melhores condições para não
apenas desenvolverem as suas potencialidades, como também serem melhor
remunerados.
A título ·de ilustração, valeria situar o problema também sob o prisma da sua
universalidade e atualidade. Como já observou Alvim Toffler, em seu livro
Choque do Futuro, a sociedade superindustrial se caracteriza, entre outros aspectos, pela transitoriedade que impregna todo o seu relacionamento. Especificamente, no que se refere às ocupações ou prOfissões, essa transitoriedade se
expressa no fato de que a especialização faz aumelltar o- numero das diferentes ocupações e, ao mesmo tempo, a inovação tecnológica reduz a expeCtativa
de vida de qualquer ocupação determinada. Por outro lado, na sociedade superindustrial o trabalhador não pensa em termos de uma carreira, mas, sim
de carreiras continuadas.
Uma pesquisa realizada em 1971, pelo Departamento do Trabalho dos
Estados Unidos, revelou que 71 milhões dos que constituíam a força de trabalho norte-americana, haviam mantido seus reempregos atuais numa média de
4. 2 anos. Isto, comparando com os 4. 6 de apenas três anos anteriores. acusava um declínio de duração no emprego de quase 9%.
Nas condições que prevaleciam no começo ·da década d-e i960, afirma
outra informação advinda do Departamento do Trabalho Americano, um
homem de 20 anos, no contexto da força de trabalho, poderia ter a expectativa de mudar de emprego cerca de 6 ou 7 vezes, ao longo de sua vida profissional. Em países de alto índice de-oferta de emprego, cOmo é o caso da Suécia,
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por exemplo, igualmente se constata que a rotatividade de mão-de-obra atin-ge a percentagens de 25 a 40% ao ano.
Não se poderia, outrossim, deixar de mencionar a preocupação das entidades representativas das categorias econômicas, também com a intensificação de mão-de-obra em determinados setores. Com efeito, sabe-se que,
para um trabalhador adquirir os conhecimentos mínimos indispensáveis ao
desempenho de suas funções bem como a executar com maior eficiência a tarefa a seu cargo, é necessário um lapso de tempo variãvel, mas que pode atingir a mais de 6 meSes ou até mesmo um ano. Ora, esse tempo significa para a
empresa um verdadeiro investimento, pois depois de concluído o aprendizado, começada o trabalhado!- a produzir dentro das expectativas. Então, se em
pouco tempo o trabãlhador deixa o emprego à vista da oferta de melhor remuneração em outra empresa, esse procedimento, sobretudo quando se generaliza, causa grandes transtornos à própria organização produtiva das empresas. Assim-, e esse seria um outro lado do problema, a rotatividade pode ser
prejudicial basicamente para os interesses da produção. Dir-se-ia que essa ro-tatividade atinge apenas a pequenas parcelas de mão-de-obra mais especializada. Mesmo assim, a observação nos parece contiriuar válida e a merecer
atenção dos que se preocupam com o problema. Por outro lado, parece indill-cutível, também, que a segurança no emprego é um dos elementos que possibilitam ao empregado, no seu trabalho diãrio, condições para produzir maiS e
melhor. Por isso, também, a rotatividade seria igualmente nociva à própria
produtividade. Vé-se, portanto, que a rotatividade de mão-de-obra, nesses casos, não acarreta conseqüências prejudiciaiS aos trabalhadores do ponto de
vista de sua remuneração. Por outro lado, verifica-se que a rotatividade de
mão-de-obra não pode ser considerada como um fenômeno propiciador de
redução de salários, quando o rompimento do vínculo laboral seja de iniciativa do próprio empregado. Neste caso, será lícito presumir-se que se o trabalhador, ele mesmo, rescinde o seu contrato de trabalho, é porque tem em vista
emprego de melhores condições, com remuneração, no mínimO, igUal ou superior.
_
Na análise do c:aso "f)rasileiro é -de se notar que, além dos fatores acima
indicados, tais como o crescimento vegetativo do número de empregos e o
aperfeiçoamento da mão-de-obra, alguns outros deve~ também ser mencionados. Assim, há de se levar em conta a cresc<:nte oferta de empregos na indústria da construção ciVif, incrementada pelo pr6prio BN H, ao aplicar os recursos do FGTS no finaziciamento de haóüações, e em outros programas de
desenvolvimento urbano. Por ser a rotatividade de mão-de-obra não qualifi- ~da inerente àquela atividade _econômica, o Fundo de_ Garantia, neste particular, poderia ser responsabilizado pelo .. turn-over", na medida em que criou
naquele setor novas e m,uitas oportunidades çie emprego. Também o encerramento das atividades de-indústria qÚe, Po~ não terein acompanhado o desenvolvimento tecnológico, se tornaram-obsoletas e, em conseqüência, insOlventes, é uni dos motivos determinantes da mobilidade da mão-de-obra.
No que se refere às rescisões cOritnitUais-de iniciatiVa dos empregados a
que nos referimos anteriormente, deve-se sublinhar que uma das vantagens
do FGTS foi, justamente, liberar o trabalhador do aprisionamento em que
era submetido C:m virtúde do tradicional sistema indenizatório da CLT, pois,
muitas vezes, o empregado não se desvinculava de uma empresa, mesmo tendo possibilidade de em outro emprego auferir melhor remuneração, tãosomente pelo fato de que, saindo por vontade própria, nenhuma indenização
recebia em troca dos anos de trabalhos prestados à empresa da qual estava
pretendendo afastar-se.
Estas considerações têm o proPósito de chamar a atenção :Para o fato de
que a rotatividade de mão-de-obra não deve ser encarada como decorrente,
única e exclusivamente, de uma mesma causa, pois, como se disse, diversos
são os fatores que influenciam na sua determinação, de acordo com as condições sócio-econômicas e mesmo conjunturais de cada nação, nem tampouco deve ser visto o turn-over como acarretando a redução do salário do trabalhador. De qualquer forma, tem-se afirmado com freqüência que a rotatividade de mão-de-obra teria sido agravada com o advento da Lei n9 5.107, criadora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Afora as razões acima expe-rididas, demonstrando que o FGTS não pode
ser considerado como causador da mobilidade de mão-de-obra, acrescentaríamos um dado bastante significativo. Apurações realizadas ·com base no
processamento de autorizações para movimentação de conta vinculada, que é
o documento mediante o qual se efetiva o saque no Fundo de Garantia, revelaram que quase 70% desses saques se referiam a empregados afastados antes
de completar um ano de serviço na empresa.
Ora, sem contar Um imenso contingente de trabalhadores na indústria da
construção civil, atividade à qual, por motivos óbvios, ê inerente a mobilidade de mão-de-obra, sabe-se que, mesmo antes do advento da lei do Fundo de
Garantia, a maior incidência de rescisões do contrato de trabalho se situava
justamente nas fãixãs dos empi-egados com menos de um ano de casa, fato
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esse que se explicava por não terem aS empresas, nesse caso; de pagar qualquer indenizã.Ção ao trabalhador despedido.
A rotatividade, assim, e issó é importante enfatizar, preexistia à Lei do
FGTS. Esta, muito ao contrário, é que veio~ ein princípio, eliminar, por assim
dizer, os intere-sses -das_ empresas em despedir empregados antes daquele
período de um ano de casa, pois, na verdade, sejam eles optantes ou não, no
caso de serem despedidos com menos de um ano de casa, farão jus ao levantamento dos depósitos efetuados pelas empresas. De qualquer forma e porque
muitos inSiStiam, a despeito de tudo, em afirmar que o instituto jurídico do
FGTS, urna vez criado, veio, no mínimo, agravar o problema da rotatividade,
seria oportuno lembrar que a ComisSão Revisora da CLT, instituída em 1975,
e da qual tive a honra de fazer parte, propôs alteração nas normas do FGTS,
objetivando tornar mais onerosa para o empregador, a despedida injusta.
Com efeito, de acordo com a legislaçãO d-o Fundo, quando a empresa dispensa sem justa causa um empregado optante, fica obrigado a pagar-lhe a importância equivalente a tO% do total dos depósitos efetuados na respectiva conta
vinculada, estes acrescidos de juros e correção monetária.
A modifiCãÇão sugerida objetivava dobrar _esse ônus. Todavia, por motivos de ordem operacional, em vez de simplesmente passar-se o encargO de 10
para 20% sobre o saldo da conta, preferiu-se estabelecer a obrigatoriedade do
pagamento da importância de 2% da maior remuneração percebida pelo empregado no curso de seu contrato de trabalho, multipljcados pelo número de
meses trabalhados.
Indiscuvelmente, essa medida tornaria mais onerosa pata o·empregador
a despedida imotivada de qualquer empregado, contribuindo então para diminuir a- pfOPalada rotatividade.
Mas, há uma outra questão s_Obre a qual já nos pronunCiamos e que se
refere à discussão em torno dO regime do Fundo e o da estabilidade, matéria
que vem constituindo a tôriica -de toda e qualquer reunião onde se discute os
grandes temas atuais do Direito do Trabalho no Brasil. ~ sempre, ou quase
sempre, esses institutos são colocados em posição de confronto, partindo-se
da premissa de que, pelo fato da opção pelo FGTS afastar a aplicação das
normas sobre estabilidade, haveria, atê mesmo doutrinariamente, total incompatibilidade entre ambos. Justifica-se, até certo ponto, este entendimento, porque, quando foi cfiHdo, o Fundo se apresentava em termos de alternativa ao sistema então VigeritC: de estabilidade e idenização. ~ que, na época,
estava-se diante de uma realidade, havia um sistema Chamado de .. estabilidade" que, na prática, não assegurava ao trabalhador a desejada permanência
no emprego, a não ser para uma ínfima parcela de privilegiados, que lograva
ultrapassar a barreira dos 10 anos de casa.
Na verdade, paradoxalmente, a idéia da estabilidade, tal como instituída
na CLT,jã trazia dentro de ..si mesma o germem de sua própria distruição na
exata medida de sua quase inacessibilidade pela prática rotineira d_as empresas em despedir aqueles seus empregados que se avizinhavam do decênio.
Essa prática levou, inclusive, os nossos tribunais trabalhistas a firmarem jurisprudência, hoje cristalizada na Súmula 26 d~ Egrégio Tribunal Superior do
Trabalho, no sentido de se pressumir obstativa à estabilidade a despedida sem
justo motivo de empregado_ que alcançar 9 anos de serviço na empresa. E,
mais do que isto, mesmo que o empregado tenha tempo de serviço inferior,
ainda assim, pode a despedida ser considerada, à vista do exame das particularidades do caso concreto, como obstativa da estabilidade.
Então, justamente em face desses aspeCtos é qtie se poderia compreender
por que os dois institutos, o FGTS e a estabilidade, vêm sendo vistos como situados em pólos antagônicos. Enquanto o FGTS vinha oferecer uma garantia
efetiva de patrimonialização do tempo de serviço do empregado, a estabilidade, nos moldes existentes, era simplesmente ilusória. Isto não significa dizer,
todavia, que exista incompatibilidade entre o sistema do Fundo e uma forma
que efetivamente garanta a_o trabalhador a sua permanência no emprego. O
que se pretende enfatizar é que essa garantia de permanência não deveria decorrer do simples decurso de prazo. Ela seria a natural decorrência do próprio contrato de trabalho vencida, evidentemente, a fase considerada como
de experiência. Mas, por outro lado, não_se estaria pretendendo que o empregador se visse em qualquer situação compelido a manter os trabalhadores em
seu quadro de pessoal, quando motivos não apenas disciplinares, mas tambêm de ordem técnica, econôrriica- ou financd.fi~-jtiStifiCásse-m ã res.cisão do
seu contrato de trabalho, sob pena de ser afetada a própria sobrevivência da
empresa.
Então; se é v-erdade que essa garantia não deveria depender do decurso
de um prazo, não é-meno-s-verdade que ele deveria estar sujeita a-limitações
taxativamente pfCvistas em lei. Deve, portanto, ficar bem claro que, sob o_
ponto de vista doutrinário, não seria inviável cOrripatibilizar-se o atual regime
do FGTS com uin sistema que vieSse a garantir o próprio emprego, impedindo as despedidas arbitrárias, ãssirri- conSideradas aquelas que não se fundas-
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sem em motivos que a lei entendesse justos, como, por exemplo, os acima :specifiCados e genericamente indicados.
De qualquer forma, uma medida desse alcance teria necessariamente t uc
ser estudada à luz dos objetivos da própria ordem econômica e social defi-nidos pela Carta Magna em seu art. 160. Em outras palavras, à luz do binômio
..desenvolvimento e justiça social", dentro de um quadro de uma economia
emergente, como é a da Nação brasileira.
Sr. Presidente, acabei de ler o resumo que tive oportunidade de fazer
sobre o tema desta CPI. Agora, complementando, a~ho que seria tamb&n
vantajoso que a Comissão tivesse conhecimento de alguns dados sobre a rota·
tividade da mão-de-obra. Esses dados são indicados pelas chamadas "Autori·
zações pará Movimentação de Conta Vinculada" do Fundo de Garantia.
Todo empregado despedido sem justo motivo, mesmo que não seja optante,
cõin menos de um ano de casa, recebe os depósitos efetuados pela empresa,
recebe pelo banco depositário. E a empresa lhes dâ, ou o órgão do Governo
ou o BNH ou o Min~stério do Trabalho, esse documento chamado resumidame~te de "AM", que o habilita a receber a importância depositada.
. Então, o indiC-adoi ê preciso sobre o emprego, sobre o desemprego em
fase da quantidade desses documentos.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) -

O que é AM?

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- AM é a autorização para movimentação de conta vinculada. ~ o documento que permite o saque.
Nos casos do Fundo de Garantia, existem 29 hipóteses de saque. Não é
só a motiVada pela despedida. O empregado pode sacar, também, por exemplo quando deixa o emprego, espontaneamente, para se estabelecer por conta
própria, em atividade autônoma; por necessidade grave e premente; quando
se aposenta; se do sexo feminino, para casamento. São algumas das hipóteses.
Então, como nós vimos na exposição, 70%, aproximadamente, desses saques são com menos de um ano. Os dados que vou lhes dar, do ano de 1975 a
1979, são bastante significativos para o estudo da mã.téria.
Nós tivemos um número total de AM's, quer dizer, de saque, em 1975,
de4 milhões 800 mil, 638. Vejam bem: para uma força de trabalho, àquela altura, de 11 milhões de trabalhadores urbanos.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Há uma indicação de qual é
a percentagem por rescisão de contrato de tabalho nesse conjunto?
O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Há. Vou dar a primeira, para que
V. Ex• veja que, de 1975 a 1979, não cresceu assim exacerbadamente.
Então, tivemos e-m -1975, 4 milhões e 800 mil, em números redondos; em
1976, 4 milhões e 806 mil; em 1977, 5.345.776; em 1978, 5 milhões e 513 mil;
em 1979, 5 milhões e 859 mil.
Vejam bem: sabendo-se, pelos indicadores do Ministério do Trabalho,
que o crescimento da nossa força de trabalho é de 1 milhão de empregos por
ano, chegando mesmo a determinado ano- que não me lembro- a um milhão e 200 mil e tendo uma constante de 4 mi:hões e 800 mil, essas diferenças
havidas não chegam a 30% do ingresso dos brasileiros na força de trabalho.
E, ainda mais, conforme tivemos oportunidade de dizer, e V. Ex• lembro muito bem, eu tenho uma apuração feita em 1975 com projeções futuras. No primeiro ano de trabalho 62.88% de empregados que sacaram o Fundo de Ga~
rantia foram de O dia a I ano. Quanto aos outros, nós temos que considerar o
quê? Aposentadoria, é claro. O INPS pode dar claramente o número de aposentados por ano e estes sacam o Fundo de Garantia e estão incluídos nesses
4 milhões de saques.
No ano de 1979, até o mês de agosto, o quadro era o seguinte na região
de São Paulo que é a maior: na maior tivemoS 175 mil saques em janeiro, 170
mil em fevereiro, 196 mil em março, 170 mil em abril. 184 em maio, 155 mil
em junho, 180 mil em julho e 178 mil em agosto.
É cla_ro que se~ aqui, mas eu poderia até trazer o gráfico mostrando o
pique: quando há o primeiro mês do trimestre, há sempre o crédito de correção monetária; então, o empregado, o trabalhador brasileiro já aprendeu a
guardar AM's, esperar vencer o trimestre, para ter aquela correção monetária. Por isso, esses piques no primeiro mês dos trimestres.
O Fundo de Garantia também é um indicador muito b_om para se ãferir
o crescimento na faixa econômica. Em dados comparativos de arrecadação
do Fundo, do ano de 1979 para 1980: em janeiro de 1979 foram 5 bilhões,435
milhões, em números redondos; em 1980, em janeiro, 8 bilhões, 827 mil. Então, tivemos um crCsdiilerilo de 62%. Em fevereiro, o-crescimento foi de 76%,
e jâ no mês de_ agosto deste ano, em confronto com agosto do ano passado. O
crescimento foi de 96%. -Este, o crescimerito nominal. Mas o crescimento real
não deixa também dúvidas de que o sistema, não só não se esvazia, como
também cresce. Crescendo o número de empregados, é claro, cresce o número
de salários pagos, cresce o depósito do Fundo de Garantia. ~evidente que
uma coisa é conseqíJência da outra.
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Mas, Senador, com estes dados eu queria apenas complementar, a leitura, que fiz do pequeno resumo que trouxe. Ei'ãrii necessãrios.

O SR. FRANCO MONTORO- Perguntaria a;, V. S• seê possível dei-
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em uma outra obra, em melhores condições e Com melhol-es salãrios. Eis a razão por que, como·dis_se antes, as vezes a rotatividade da mão-de--obra é até_
necessária para o desenvolvimento econômico da Nação.

xar cópias desses dados, podemos tirar uma xerox.

O SR. RELATOR (Raimundo parente)- Estou satisfeito, Sr. Presiden-

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- O quadro não, é isoladamente,
este, temos outros dados. Eu poderia mandá~los depoi_s, se V. Ex• permitisse,
porque, assim, eu faço um resumo da evolução do Fundo de Garantia, com
destaques que seriam também, valiosos para a COmissão. Agora, para isto, eu
precisava que V. Ex• me mandasse a cópia da gravação, para eu saber exata~
mente qual é a ordem que eu dei para os trabalhos.

te.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Eu gostaria de fazer algumas perguntas també(O. Tenho a impressão de que o sentido do seu depoimento foi orientado para demonstrar que o Fundo de Garantia não tem nenhuma responsabilidade pelo aumento da rotatividade da mão-de-obra. Está
certo?

O SR. FRANCO MONTORO - A secretaria providenciará. Se fosse

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Eu não diria, Senador, para ser

possível, fazer-se isso com a maior urgênciã Para que os -OUtros depoentes da
Comissão pudessem partir desses dados para o seu debate .. Isto poderia ser
feito na segunda~ feira-, ou tCrça?

bem franco, que ele não tem nenhum. Eu diria, sim, que ele não é o único responsável e, se é reSponsável, a parcela é uma parcela pequena de responsabilidade pela rotatividade da mão-de~obra.

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Pois não, não hã dúvidas.
O SR. PRESIDENTE (Franco M-ontoro)- Consulto o Relator se tem
alguma pergunta a fazer?

O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- Sr. Presidente, eu estou satisfeito com as informaçõeS-prestadas pelo Dr. EdrrÍo e renovo o apelo no sentido que ele realmente entregue_ à Comissão estes dados e mais alguns, porque
eles serão importantes para nós no nosso relatório _final. Agora, só para o
meu esclarecimento, uma vez que o Dr. Edmo, só de Pã.ssagem, tocou no
problema, no assunto, eu gostaria de saber se ele poderia nos informar qual a
percentagem da rotatividade da mão.-de-obra no Brasil.

O SR. EDMO LIMA DE MARCA - o-percentual, nós podemos ver
examinando exatamente esses saques do Fundo d_e Gar.ã;nfi3., eu posso saber,
por cada código de saque. Aliâs, muitos deles não representam rotatividade.
O empregado que se aposenta e saca o Fundo poderá se empregar de novo,
mas isso não seria considerado rotatividade de mão-de-obra, evidente, porque ele se emprega se quiser. Rotatividade de mão-de-obra que eu entendo é
aquela que é imotivada e que prejudica a economia da nação. O empregado
saca também o Fundo de Garantia por necessidad~ grave e premente, porestar doente. Não é justo que ele tenha um dinheiro depositado e uma pessoa de
sua família, ou ele próprio, esteja necessitado e ele não saque. Mas, nesse caso, ele contínua no emprego, não há rotatividade.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- E'istem dados estatísticos
sobre essa rotatividade antes do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e
depois do FUndo de Garantia por Tempo de Servi'ço?

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Eu não sei se o Ministério do Trabalho teria em arquivo. Eu sei que proferi uma palestra na Federação das Indústrias de São Paulo, em 1973, e fiz uma apuraç_ão sobre as reclamações trabalhistas. Pelo número das reclamações e o número da massa trabalhadora
da época, eu tirei uma HãÇão, mas não com dados precisos sobre a rotatividade. Claro que nem todos foram à Justiça do Trabalho para reclamar~!.;:.:==.
coisa. Mas, se 300 mil, (não sei assim de Cabeça o número,) foram em r mano,
em São Paulo, é porque houve rescisão motivada de 300 mil numa f rçtl de
trabalho de I milhão e 500 mil. Acho que o número era mais ou rnen· ·S este,
na época, mas não recordo bem. Mas seria um estudo que poderia, po~ ·erior~
mente .. ~

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Se V. S• pudesse nos fornecer dados que permitis~em urna apuração estatística dessa diferença, seria um
dado empíricO, assim, muito -importante para a Comissão.

O SR. EDMO LIMA DE MARCA - Não hã dúvidas. Acredito qu<
poderia fornecer esses dados, não no tempo em que fornecerei o número ·
saques. Peço, pois, maíor prazo, porque tenho que reformular, tenho que fazer um programa de computador para poder apurar esses números.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Os dados que V. S• apresen-

O SR. FRANCO MONTORO (Presidente)- Em qualquer tempo. Na

tou, parece-me, respondendo a minha pergunta, _estavam indicado _que 62%
decorria da rescisão do contrato de trabalh-o ..

realidade, como o Sr. não ignora, os sindicatos sustentam a tese de que o
Fundo de Garantia é um çlos principais responsáveis pela elevação dessa rotatividade de mão-de-obra. No seu depoimento, V. S• fala na imObilidade que é
indesejável, claro. O que se quer não -é a imobilídade, mas a estabilidade. E o
que se critica é o excesso de rotatividade. E esse excesso seria decorrente Fundo de Garantia, exatamente pelo fato do empregador poder, agora, dr ·
pedir sem maiores ônus o séu empregado, porque não é obrigado a pagar •1 denizações. Isso facilita, da parte do empregador, a despedida dos seus C::llipregados.

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Não, 47%. 62% no primeiro ano.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- 47% dos saques cotrespondem a rescisão.

-

o

O SR. EDMO LIMA DE MARCA -lõ chamado Código OI, Código
OI é o saque por rescisão imotívada. Quer dizer, empregador despede o empregado; dá, então, o Código 01 para ele sacar. De empregados de zero a um

ano foi 47% do total dos saques de 1975.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- E de tempo maior de permanência, há possibilidade de nos fornecer?

O SR. EDMO LIMA DE MARCA - De freqüência?
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Sim.
O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Temos de I a 2 anos, de 2 a 3; de
zero a 3 anos chega a 73%. Bom, esse dado a'qlli é -importante, porque ele reflete a rotatividade necessária, própria da mão~dC.:obra dà construção civil. Ã
construção civil impõe-se a rotatividade, porque não é possível a empresa
manter um trabalhador, mesmo especializado, quando termina uma obra.
Então, nitidamente, esse dado de zero a dois anos é mão-de-obra, da construção civil que vai a 62%.

O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- De zero a dois anos. Quer dizer, neste caso a parcela de mão-de-obra mais atingida é a da construção cívil?
O SR. EDMO LIMA DE MARCA -llxa!amerite, é que pode analisar. E uma rotatividade que não pode ser indesejável, ela é necessária, inclusive. O BNH, mesmo, há algum tempo, já havia feito convênio com o Minis~
têrio do Trabalho para a especialização da mão-çle-obra na construção civil.
E o servente era treinado no próprio canteiro de-Obra e depois recebia uma
mala com algumas ferramentas rigorosamente de graça. O trabalhador passa~
ra, por exemplo, de carregador do carrinho de pedra para aprendiz de marce-neiro, num razoável tempo. Eram-lhe ministrados esses ensinamentos. Ele re..
cebia esse material de graça e ainda tinha uma reciclagem feita na própria empresa. A empresa, então, nessas condições, poderia manter esse empregado

o se

-~

__ -::;_ __----::-::-:_--:

~------

O SR. EDMO LIMA DE MARCA -

Senador, eu responderia que,

realmente, o empregador, ao despedir imotivadamente, ele teria que pag~!" .U~
retamente ao empregado 10% do total da conta, lembro que, no dep-,imento,
eu disse que, quando fazia parte da Comissão Revisora da CLT pr -pus C fi.
1
cou no texto que esse percentual seria de 2% por mês sor-rrremune;
.•.:UH ., vai dar
ração, multiplicados por mês de cada trabalhador. I. n;
24%, o que oneraria bastante a empresa.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Nesta sua pr. r'ost , me parece que há uma certa, não digo incoe!~_nci3.:,__mas_~e se afirma
! o r·undo de
Garantia nâo é o respOnsável, V. S,- apresentou o remédio P•-· _, ~•Jrri! 1r o mal
que foi negado no início. Não é? Seria aumentar a multa, em lugar ' ~pagar
10% o empregador pagaria 20% ou ent_ão essa fórmula proposta de 2ló sobre
o maior salário calculado pelo número de meses que o empregado trabalha.
Então, se no seu trabalho V. S• sugere uma pena maior é porque rccc~
nhece qui, na sltuáçãÓ atual, hã o -inCoriVCriiente gue facilita a despedida.
Tanto que V. S-, quer dificuhar a despedida. Não é isto? _

O SR. EDMO LIMA DE MARCA -

Senador, V. Ex• lembra e de

que, na outra pergunta, e~ tentei responder e disse que n~o a~hava que o 1 ·-u~
do de Garantia fOsse o maiO! 'resPonsável, mas que poderia ter uma parcela
de responsabilidade. E a nossa proposição foi, exatamente, para acabar com
essa parcela de responsablidade. Acho mesmo, como tive oportunidade de
advir antes, que se devia criar d.ificuldade, para o empregador despedir ·'"'
pregado, quando ele empregado, não desse motivo nenhum. Tanto é que:
bém falei numa possível estabilidade, numa ~ompatibílidade do Fundv
Garariiiâ com a est3.bllidade, mas não a estabilidade como essa, dca~·
dez anos de casa. Ningúem pode ser contra uma permanência d
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no emprego. Em 15 nações existe o instituto da estabilidade, sendo uma de.
o Japão. No Japão, a pessoa quando ingressa no trabalho ele é dono do trabalho, ele não pode ser despedido a não ser por justa causa. De maneira que
esse estudo é também um estudo que fizemos para conhecer bem o assunto.
Isso tudo tem a ver com o problema da rotatividade de mão-de-obra. Também, disse aqui no meu script que não .via dificuldade e nem achava que um
instituto- O do FGTS- estivesse em corifronto com o outro- o da estabilidade. Ambos poderiam ser compatibilizados, desde que não fosse aquela estabilidade que tínhamos, ou que temos, que é ilusória.
O SR. FRANCO MONTORO- Pefúiia declaração, V. S• então, concorda que uma das fórmulas ou sugestões para o problema do trabalhador,
do que ele se queixa hoje, seria assegurar estabilidade no emprego.
O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Não. Assegurar a permanencia
do empregado na empresa. Garantia de perm-anência.

O SR. FRANCO MONTORO- Exato. Existe no Congresso um projeto nesse sentido e como técnico de um órgão oficial sobre o assunto, o pensamento de V. S• nos é valiosp.-Jã no seu depoiffiCi:tio, hã uma referência a esse
fato de que, em quase todos os países que têm uma teg1slação m31s adiantada,
existe esta garantia do emprego. Hã um projeto em andamento no Congresso
que estabelece que o empregado não poderá sofrer despedida arbitrária,
entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico,
econômico ·ou financeiro. Passo a suas mãos. Esse projeto, praticamente, estende esta garantia de emprego a todo empregado. Essa garantia jâ é hoje
concedida, nesses termos, aos que são membros da ClPA, das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes. Foi a proposta do Professor Dêlio Maranhão, que a defende, e de vários outros professores de Di~eito. Se bem entendi o depoimento, V S• é favorável a uma sugestão desse tipo. Para, sem prejuízo do fundo de Garantia que, realmente, acho-que não hâ nenhuma incompatibilidad~ entre um e outro, mantido o Fundo de Garantia, estabelecer a garantia do emprego.
O SR. EDMO LIMA DE MARCA - Senador, estou conhecendo o
projeto. Certamente, pelas vias normais, ele chegará à nossa CoOrdenação.
Vamos-opinar sobre ele.
Eu disse, também, o seguinte: que o ·aovei'no Poderia estudar de acordo
com a situação sócio-eConômica da Nação, esse problema da compatibilização. Eu, particularmente, não tenho nenhuma objeção à compatibilidade
dos dois regimes, -dos dois institutos. Agora, o GovernO poderâ, dentro do delineãmento ecOnômico e social;-fer opiniãO diferente.
Mas, de qualquer forma, nós iríamos ...
O SR FRANCO MONTO RO- Parece-me que essa sugestão estâ exatamente na linha de pensamento de V. S• Não é?
O SR. EDMO LIMA DE MARCA - Não. Eu poderia até ...
O SR. FRANCO MONTORO- V. S• se referiu aos 15 países.
O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Aos 15 países membros da OIT,
ainda digo mais.
O SR. FRANCO MONTORO- O Brasil é membro da OIT também.
O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Também. Citei o caso do Japão,
mas, por exemplo, na Alemanha é mais ou menos o que existe nesse projeto
de lei: depois de seis nieSes, o empregado não pode ser despedido, a não ser
quando haja motivo disciplinar, é evidente, quando haja motivo econômico
ou financeiro que possa atê mesmo por em risco a própria existência da empresa. Para isto existe também uma outra sistemática. Existe uma comissão
que vai julgar a justeza da despedida, ou não.
Mas, também não seria justo matar-se a galinha dos ovos de ouro- digamos assim- ou seja, impedir-se de despedir Os seUs empregados e com isSo
levá-la à insolvência. A compatibilidade que vejo seria a de que, em determinado número de anos, a empresa poderia despedii ou não, pagando uma indenização bastante onerosa, porque, aí sim, não teria condições de despedir
todos os seus empregados, ou mesmo parte deles porque seria muito onerada.
Nesse período não haveria, é evidente, qualquer demissão. Depois de determinado período, aí sim, esses motivos apOntadOs no projeto seria motivos
justos para dispensa. Seria um regime misto. 'E o que tenho em mente, pensando em voz alta, aqui e agora.
O SR. FRANCO MONTO RO- Aliâs, hâ vârios projetos em andamento no Senado e na Câmara, propondo exatamene isso que V. Ex• sugere, a
compatibilidade do Fundo de Garantia e estabilidade. Não como institutos
alternativos, mas·--cómo institutos que poderií-ex1stir-cumulativameilte. Nesse
sentido, acho muita valiosa a opinião de V. S•, assim como essa referência ao
problema da garantia do emprego.
Há uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, ligada ao seguinte
problema: sindicatos de uma forma geral queixam-se de que essa despedida
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ocorre logo depois dos acord_o_s coletivos. Hã uma elevação gerai dos salários
e a empresa, então, para fugir ao dever de pàgar maior salârio, recorre ao expediente de despedir. Manda o empregado receber o Fundo de Garantia. Isso
poderia ser perfeitamente caracterizado apenas pelos dados que o Fundo de
Garantia deve dispor: na cuiva- estatíStica não ocorre- uma modificação no
comportamento, não é maior a despedida Jogo depois desses acordos coletivos? V. S• tem no momento ou poderia nos mandar, oportunamente, estudo
sobre isto? Acho que esse seria um ponto que corresponderia a ao processo
indutivo das chamadas variações concomitantes: se a variação da despedida
correspondesse à época dos acordos, acho que estaria bem relacionada uma
coisa com a outra.

O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Seria importante, sim, Senador.
Ag-ora, lembro que aumentos salariais são pré-existentes do Fundo de Garantia. Se hã uma despedida quando se avizinha a data do acordo salarial para
aumento, isso já existíã anteriõtmente, V. Ex• como ex-Ministro do Trabalho
conhece o assunto muito bem.
Agora, não acho que o assunto, aqui, seja relativo ao Fundo de Garantia. Seria õ caso das autoridades estudarem e isso já disse também na Comissão de Legislação S_ocial da Câmara dos Deputados, certa feita o-piso salarial
da atividade econqmica e o da função do empregado. Aí, sim, teríamos a não
despedida quando se avizinhava a data do acordo. Seria um outro problema
nada tendo a ver com o Fundo de Garantia. Existindo o piso salarial. se resolveria o problema. É opinião minha.
O SR. FRANCO MONTO RO ...:.~V. S• dispõe de dados dessa estatfsti·
cas que tem em mãos s.obre a êpoca, para verificarmos se há coinscidência ou
não desses períodos?
O SR. EDMO LIMA DE MARCA - Não. Nunca fiz.
O SR. FRANCO MONTORO- E seria possível fornecer à Comissao um estudo por época?
O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Eu teria que fazer uma pesquisa
sobre categorias de empregados e aumento salarial. Quer dizer, para fazer um
estudo desses eu teria que armar um esquema que estou imaginando, seria
enorme.
O SR, FRANCO MQNTORO- Mesmo que não seja um estudo geral,
tomando como exemplo umas cátegorias; metalúrgicos, tecelões, gráficos.
Três arrio-sfras. talvez â.f seja mais fácil. Em relação a esses se verificaria o fenômeno, porque eles têm data certa.
O SR. EDMO LIMA DE MARCA- ~Esses dados poderia se obter através da RAlS, Relação Anual de Informações Sociais. A apuração feita até
agora ê de 1977. E teríamos, também, de fazer uma programação. Esses dados poderiam ser obtidos também através do SERPRO. Melhor seriam os dados da RAIS, porque a RAIS é mais pormenorizada, ela diz a data certa, diz
a atividade econômica da empresa de que se pediu esses pormenores todos.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Finalmente, uma última
pergunta, mais de ordem histórica.
Sabe V. S• que o instituto da estabilidade, com os defeitos que tinha, foi
o objeto do grande debate que se travou e a sugestão do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço surgiu no Brasil com a alegação de que era preciso com~
bater aquela forma anormal que, na realidade, não era estabilidade, porque,
V. S• disse muito bem, a estabilidade é a garantia no emprego e não uma in de~
niza-ção. A eStabifidade não tem preço. O emprego é uma propriedade é a forma usada hoje pelos tratadistas de Direito do Trabalho, o empregado tem a
propriedade do emprego. E: o que se dã no Japão, como V. S• apresentou.
Essa garantia representou, historicamente, uma dificuldade para as empresas estrangeiras que vinham para o Brasil e houve, então, uma reivindicação de que se eliminasse o velho processo de estabilidade. E foi aí que veio a
idéia do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
V. S'- certamente, conhece o problema e gostaria de saber qual é a sua
opinião • sobre essa matéria.
O SR. EDMO LIMA DE MARCA- Do histórico do Fundo de Garantia, essa versão, Senador, francamente, não conheço. Sei que o Fundo de Ga~
rantia foi imaginado por dois Ministros de Estado e o Presidente do BNH
para aporte financeiro ão BNH. t a importância econômica do Fundo de
Garantia o seu asjJêctO-eCi:mômico. A parte é a social. Quanto à parte social
não há dúvidas dC que ele dâ mais vantaSens do que a inde_nização da CLT.
Na indenização, o empregado só a recebia quando era despedido imotivadamente. Hoje, o empregado tem o depósito e não perde nunca o direito a ele. E
também a estabilidade ficou opcional. Om regirfle ou outro. A estabilidade,
como disse, era ilusória. Nas pesquisas realizadas no Estado de São Paulo, no
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Estado de V. Ex•, nós vimos que, mesmo nas empresas que teriam mais de 10
anos, 15% de toda a universalidade dos trabalhadores é que conseguiam
transpor a barreira da estabilidade, sendo que vârias dessas empresas enl.m
empresas do Governo, ainda empresas tradicionais, que mantinham os em~
pregados mais por amizade. Então os estáveis chegavam somente a 15% e nós
citamos a jurisprudência, hoje súmula do Tribunal Superior do Trabalho, de
que o direito a essa estabilidade foi, pela jurisprudência, sendo baixado no de~
coprer do tempo. Tivemos, mesmo, uma decisão em certo Tribunal Regional
do Trabalho no sentido de que, depois de 6 anos e I dia o empregado não podia mais ser despedido, porque tal dispensa est~va sendo considerado com
obstativa da estabilidade. De maneira que os Próprios juizes dos tribunais su~
periores jâ eliminavam a poSsibilidade da existência daqueles de es~abilida~
des, nos moldes em que foi origiriariainerlte concebida.
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O SR. PRESIDENTE - (Franco Montoro) - Fico satisfeito e devo
concluir dizendo apenas que essa fundamentação de que o Fundo teria vindo
para atender a interesses dos estrangeiros é tese defendida, entre outros, pelo
Professor Mozart Russomano, Presidente do Tribunal do Trabalho, Evariste
de Morais Filho, CesarinoJúnior, José GomCs-Cataríno, que dão a docurnen~
tação, inclusive cfão a referência às comissões estrangeiras que vieram ao Bra~
sil pleiteando previamente a mudança do regime de estabilidade para que fi~
zessem os seus investimentos no País.
No entanto, isto serâ matéria de debate no futuro. Agradeço a·presença
de V. S• e os dados que trouxe à Comissão, pedindo, se fosse possível, que V.
S• nos complementasse os dados com aquela indicação da variação concomitante ou não desse índice de despedida, logo após os acordos coletivos. Muíto
obrigado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.
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