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Interpretação dos 
direitos sociais 
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gera controvérsia 
por Eunice Nunes 

de São Paulo 

A nova Constituição am
pliou os direitos sociais. 
Estabeleceu adicional cor
responde a um terço do sa
lário mensal para o traba
lhador que sair de férias, 
ampliou a licença-gestante 
de 84 para 120 dias, criou a 
licença-paternidade, equi-
parou os trabalhadores ru
rais aos urbanos e outros. 
Hoje, dois dias após a sua 
promulgação, várias são as 
dúvidas e as interpretações 
quanto à aplicação desses 
novos direitos. 

Férias 
Os professores Otávio 

Bueno Magano e Amauri 
Mascaro Nascimento, am
bos da cadeira de Direito 
do Trabalho da Universida
de de São Paulo (USP), 
manifestaram posições di
ferentes em relação à aqui
sição "do direito ao adicio
nal de férias, considerando 
contudo o dispositivo auto-
aplicável. ' 

Segundo Nascimento, to
do trabalhador que tiver fé
rias vencidas tem direito a 
receber o adicional. Já Ma
gano afirmou que só rece
berá o adicional aquele que 
ainda não adquiriu o direito 
às férias, isto é, o trabalha
dor que ainda não comple
tou um ano a serviço do 
mesmo empregador. 

O professor Magano sus
tentou sua tese mediante a 
distinção entre o período 
aquisitivo e o período con
cessivo das férias. "Se a 
pessoa foi, por exemplo, 
admitida em 5 de setembro 
de 1987, só adquiriu o direi
to às férias em 5 de setem
bro último — este período 
de um ano é denominado de 
aquisitivo. De 5 de setem
bro de 1988 a 5 de setembro 
de 1989 — período concessi
vo — decorre o prazo que o 
empregador tem para.con-
ceder o gozo das férias. 
Portanto, se o direito às fé
rias foi adquirido antes da 
vigência da Constituição, 
ele será regido pela lei que 
vigorava quando da aquisi
ção do direito. Isso signifi
ca que, se antes não estava 
previsto o adicional de um 
terço, ele não será devi
do' ' , argumentou. 

"A Constituição não fala 
em período aquisitivo ou 
período concessivo. Ela de
termina que o gozo das fé
rias anuais seja remunera
do com, pelo menos, um 
terço1 a mais do que o sala-, 
rio normal'', sustentou o 
professor Nascimento. Pa

ra ele, não há como falar 
em férias sem que elas se
jam de fato usufruídas. Por 
isso, mesmo que o período 
aquisitivo já tenha decorri
do, quando o trabalhador 
entrar em férias deverá ser 
remunerado com o salário 
normal, mais o adicional 
de um terço. 

Os dois especialistas ci
taram o artigo 142 da Con
solidação das Leis do Tra
balho (CLT) para defender 
as suas respectivas teses. 
De acordo com esse dispo
sitivo da CLT, "o emprega
do perceberá, durante as 
férias, a remuneração que 
lhe for devida na data da 
sua concessão''-. 

Para Magano, o artigo 
142 refere-se à mera atuali
zação do valor das férias, 
que deverão ser pagas pelo 
; salário vigente na data de 
sua concessão. "Para 
aqueles que têm férias ven
cidas, como o adicional era 
um elemento que não exis
tia na data de sua aquisi
ção,, não é possível 
atualizá-lo'', exemplifi
cou. 

Não partilha dessa inter
pretação o professor Nasci
mento, ao afirmar que a re
muneração devida na data 
da concessão das férias é 
aquela prevista na Consti
tuição, isto é, o salário 
mensal, acrescido do adi
cional de um terço. 

Quanto aos trabalhado
res que estão no curso do 
período aquisitivo das fé
rias, ambos têm a mesma 
posição: receberão o adi
cional quando tirarem fé
rias. 

Licença 
maternidade 

A concessão da licença 
de 120 dias à gestante — an-
tes era de 84 dias — é uma 
questão complexa. Segun
do Nascimento, o Instituto 
de Administração Finan

ceira da Previdência e As-
sistência Social (lapas), 
que custeia a licença, não 

- está propenso.a arcar com 
a diferença de 84 para 120 
dias, e isso "põe o empre^ 
gador entre dois fogos''. 

Ele explicou que se o em
pregador pagar 84 dias, os, 
quais são reembolsados pe
lo lapas, sofrerá reclama
ção do empregado; se re
munerar os 120 dias, o re
clamante será o lapas, que, 
provavelmente, sé recusa
rá a ressarci-lo da diferen
ça. 

"O lapas precisa definir, 
o mais rápido possível, o 
procedimento em relação à 
licença da gestante. A 

Constituição assegura os 
120 dias, portanto, caso o 
empregador pague apenas 
os 84 dias, se o empregado 
reclamar na Justiça do 
Trabalho é quase certo que 
ganhe''., alertou.' 

O professor Magano ana
lisou o problema pôr outro . 
ângulo. Ele citou o artigo 59 
das Disposições Transitó
rias, que prevê um prazo 
de até dois anos e meio pa
ra regulamentação e im
plantação do novo sistema 
de seguridade social. "A 
seguridade social com
preende a previdência, que 
é a responsável pelas licen
ças, assim, só após a regu
lamentação de todo o siste
ma de seguridade social é 
que a licença-maternidade 
entrará em vigor'', con
cluiu. 

Para Nascimento a aná
lise do professor Magano 
eqüivale a não dar eficácia 
à Constituição e ensejaria • 
mandado de injunçao.- -

Em relação à licença; • 
paternidade — .de. cinco 
dias, conforme as Disposi
ções Transitórias —' Nasci
mento considerou-a de apli
cação imediata, mas obser
vou que, tal como a licença-
maternidade, o lapas terá 
de pronunciar-se e decidir 
se ressarcirá o emprega
dor. "Por ora o emprega
dor arcará com os custos,,a 
menos que o lapas permita 
a compensação", frisou. „, 

Dispensa 
imotivada 

A. • - I 

A Constituição assegura • 
ao empregado que for dê'-,,: 
mitido arbitrariamente ou 
sem justa causa uma inde
nização compensatória, a% 
qual será definida em lei' 
complementar. Até que a; 
lei complementar entre em 
vigor, essa indenização se
rá de 40% do Fundo de Ga-', 
rantia do Tempo de Serviço> 
(FGTS)»dépositado pelo úl-í 
timo empregador.,,, .)UH\ 

Os dois professores,} de-/ 
clararam que • õŝ .'̂ J)j% ' dor 
FGTS são um dir^itpjPf&vjJ 
sório, que vigorará'apenasj 
até a publicação da lei] 
complementar. Esta defi-f 
nirá o valor da indenização] 
compensatória. Os traba-f 
lhadorès que forem despe-, 
didos sem motivo nesse] 
período de transição terãoj 
direito apenas à indeniza
ção equivalente a 40% dol 
FGTS. Mesmo qüé/Vinüé-l 
nização que vier á'ser estáVi 
• • •• "'-"'tóll belecida pela lei,;êb!. .,,,... 
mentar seja maior. Ô Mtféí-U 
to a retirar o 'saIdoi!f'dÔj 
FGTS permanece'!^ '*'*' 

STF: injunçao 
lei complementar 

porMiriam Lombardo 
de Brasilia 

- Preocupados com a mis
são que terão nos próximos 
meses, de interpretar e es
clarecer as dúvidas que 
surgirem em torno dos dis
positivos da nova Constitui
ção ainda não regulamen
tados por legislação com
plementar, os ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) reuniram-se por 
mais de duas horas na tar
de de ontem para tentar de
finir posições a respeito de 
alguns dos pontos que cer
tamente serã*o levados à 
apreciação dessa corte nos 
próximos dias. 

Apesar de não terem de
finido posições concretas e 
definitivas em relação a to
das as questões controver
tidas, os ministros alcança

ram, ao fim,da reunião, al
gumas opiniões comuns. 
De acordo com alguns 
membros do STF, ficou 
praticamente definido que 
os mandados de injunçao 
encaminhados àquela corte 
deverão ser aceitos, proto
colados e distribuídos a re
latores — como foi feito 
com as ações impetrados 
no dia de ontem —, mas a 
seqüência do andamento 
desse processos dependerá 
de uma regulamentação a 
ser feita pelo Congresso 
Nacional. Para alguns mi
nistros do STF, o fato de o 
mandado de injunçao ter 
sido aprovado sem a fixa
ção de alguns pontos de seu 
rito processual dificulta a 
sua aplicação. 

O "habeas data" tam
bém foi discutido pelos 
membros do tribunal. Se-
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gundo um ministro daquela 
corte, existe entfé'os ma
gistrados uma tendência de 
se exigir dos que requere
rem o uso do instrünierito 
uma prova de que a infor
mação foi solicitada'e não 
foi fornecida pelo órgão 
competente. "Seín^isso, o 
STF corre o risco de se tor
nar um simples guichê das 
repartições públicas de to
do o País", observou um 
outro ministro. 

Apesar de terem pratica
mente definido alguns pro
cedimentos, os ministros 
do STF decidiram realizar 
uma nova' reunião para 
analisar esses instrumen
tos antes de levar os pro-( 

cessos a julgamento,'quan
do deverão ser adotadas as 
posições finais daquela cor
te a respeito dos pontos po
lêmicos. 


