
3e sé quer, de fato, elaborar uma 
Constituição que signifique passo à 
frente, aperfeiçoando a que aí está, 
cumpre antes de tudo atentar para a 
conveniência de não atafulhar a Car
ta com disposições que deveriam 
constar da legislação complementar, 
oü até mesmo da ordinária, mal aco
modadas que ficarão em documento 
que pqr sua natureza deve expressar 
princípios, traçar o modelo das insti
tuições, estabelecer metas, definindo 
as atribuições do poder público mas, 
de outro lado, conferindo ao cidadão 
os direitos de que carece para defen
der-se do arbítrio; e reconhecendo à 
sociedade o espaço a que tem direito, 
indispensável a que exerça sobre o 
Estado o controle decorrente do fato 
de ,que ele se organiza, se ordena e 
opera para servir a ela. Não tem sen
tido -ROrtanto inserir em Lei Magna 
normas como as que ampliam ou re-
duzem.a estabilidade no emprego, ou 
a jornada de trabalho. Dir-se-á que, 
quanto a esta última, já trata do as
sunto-a Constituição vigente. Mas o 
objetivo da que se está debatendo 
agora em Brasília não é aprimorar a 
que a antecede? 

.<r.,Este comentário vem a propósito 
deji$tícias publicadas sobre a evolu-
ção^dp; conceito de estabilidade na 
legislação dos países da Europa Oci
dental e.sobre um depoimento lúci
do, prestado no âmbito da Fiesp pa
ra.acentuar que jornada de trabalho 
não é matéria constitucional e deve 
ser tratada em texto de lei de nature-

Mais uma li 
za diferente. Por partes, cabe exami
nar de início a questão da estabilida
de, que vem sendo progressivamente 
substituída, nos países que integram 
o Mercado Comum Europeu, por so
luções práticas que combinam inde
nização e seguro-desemprego, possi
bilitando às empresas maiores ga
nhos em produtividade. Essa Infor
mação foi prestada, no Rio, pelo ex-
secretário de Estado da Presidência 
do Conselho de Ministros de Portu
gal, Marcelo Rebelo de Souza. Como 
deputado, ele participou dos traba
lhos de que resultou a promulgação 
da atual Constituição portuguesa. 
No Brasil, de passagem, pronunciou 
conferência sobre a estabilidade do 
trabalhador, falando da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro. 

Rebelo de Souza exprimiu pon
tos de vista que têm de ser registra
dos. Esclareceu que em Portugal a 
Constituição está sendo alterada, no 
sentido de tornar mais pragmática*a 
relação entre empregado e emprega
dor, atingindo principalmente o de
bate sobre critérios de demissão por 
justa causa, a ser ampliados pelo 
atual governo. Manifestou a opinião 
de que uma Constituição não deve 
esmiuçar questões trabalhistas. 
Lembrou que em Portugal, depois da 
promulgação da Carta vigente, dan
do ao trabalhador a almejada estabi
lidade, começou a surgir um merca
do paralelo de emprego, no qual con
tratos de trabalho a termo limitavam 
o vínculo empregatício. Dal porque 
uma das primeiras alterações intro-

9 de Portugal 
duzídas na Lei Fundamental pelo go
verno socialista, após 1976, foi a re
dução dos critérios que possibilita
vam a estabilidade; e o alargamento 
dos motivos de justa causa nos casos 
de demissão. A exemplo do que suce
de em Portugal, há na Europa uma 
tendência dominante para substituir 
o princípio teórico da estabilidade 
pela consolidação da indenização 
nos casos de demissão sem justa cau
sa, com as empresas, então, pagando 
valores elevados. 

Como poderia ser diferente? Lá 
se quer progredir sem atropelar o as
salariado; não há interesse em esma
ga Io A indenização e o seguro-
desemprego o amparam; e a empre
sa, sem entraves insuperáveis para' 
compor seus quadros de pessoal e 
valorizã-los, tem condições de pros
perar. Ora, empresa próspera é a que 
paga mais alto e em dia seu pessoal e 
garante o trabalho aos melhores. O 
interesse de todos é que tudo vá bem. 
Forma-se o que seria o contrário do 
círculo vicioso, o círculo virtuoso, em 
que todos ganham ou são beneficia
dos e ninguém perde. A rigor, só os 
demagogos se insurgirão contra esse 
estado de coisas: e além deles os de
fensores do qua .to pior, melhor. 

No tocante à fixação da jornada 
de trabalho, é oportuno transmitir a 
opinião do diretor do Departamento 
de Cooperação Sindical da Fiesp. Pa
ra o empresário Roberto Delia Mana 
"a redução da jornada de trabalho 
nunca deveria constituir matéria 
versada em qualquer Lei Magna". 

Nem redução, assinale-se, nem deli
mitação de teto, pois cada setor eco
nômico tem peculiaridades que auto-

. rizam remeter-se a matéria para le
gislação comum e nela conciliar tais 
peculiaridades com os interesses da 
empresa e os dos assalariados, que 
não são divergentes, ao contrário, 
concorrem e se equilibram no ponto 
em que o lucro gera novos investi--
mentos com a poupança criada e osj 
investimentos ampliam o mercado 
de trabalho e asseguram mais era-; 
pregos para contemplar o contingen
te que se apresenta, ano a ano, nesse! 
mercado, buscando colocar-se. O lu-f 
cro permite ainda ampliação da as-f 
sistêncía ao pessoal, elevação do pa-* 
drão de remuneração e, por fim, re- \ 
forço de caixa para pagar indeniza
ções e recursos para fazer frente ao 
seguro-desemprego. 

Reunido em Brasilia, o Congres
so Constituinte tem tempo para me
ditar sobre a lição ministrada por 
Marcelo Rebelo de Souza e adaptar a 
Constituição a ser promulgada, com 
atraso, no ano que vem, aos princí
pios salutares que invoca, resumidos 
aqui. Basta que 280 parlamentares ' 
tenham patriotismo, coragem e sufi
ciente bom senso para perfilhar as 
Idéias expostas por ele e convertê-las l 

em norma jurídica, enunciada em 
termos bastante gerais, se constitu- \ 
clonal; ou detalhada, se complemen- I 
tar ou ordinária. Não é pedir demais 
concitá-los a agir assim. É apenas t 
dizer-lhes que se espera que cumv 
pram seu dever. ——̂  


