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A participação
dos trabalhadores
na empresa:
a legislação alemã
de co-decisão

A subordinação e a dependência dos tra-
balhadores constituem características típicas
do seu estatuto social tradicional. Uma tal
situação, para além de estar na origem de
um inevitável conflito de interesses, significa
na prática um impedimento inibitório da ple-
nitude da realização pessoal dos trabalha-
dores. A «participação» destes na organização
e gestão das empresas pode, mas só até certo
ponto alterar essa situação. Nos países ca-
pitalistas, as realizações jurídicas mais avan-
çadas neste domínio são as da Alemanha
Ocidental. Os seus aspectos fundamentais são
descritos neste artigo, que apresenta em
Anexo, em português, a respectiva, legislação.

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

1. A posição dos trabalhadores subordinados

Uma das mais árduas tarefas que pode tomar sobre si o
estudioso das questões de trabalho é a da caracterização e expli-
cação da posição do trabalhador nas estruturas jurídicas, econó-
micas, sociais e ideológicas das sociedades em que vivemos. Todos
sabemos como este problema se encontra no centro da já clássica
questão social, e como se veio, assim, a pôr em causa aquelas
mesmas estruturas jurídicas, económicas, sociais e ideológicas
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através dos movimentos sociais que se desencadearam e que dão
ainda ao mundo actual o clima problemático) e doutrinalmente
não-pacifico que o caracteriza.

Referimo-nos especialmente, já se vê, à categoria dos traba-
lhadores ditos subordinados. E como sucede mais frequentemente
do que as definições costumam reconhcer, a intuição que neste
caso se contém e se traduz na expressão trabalhadores subordi*
nados constitui a notação nuclear do conceito em causa. Tudo
gira, é óbvio, a volta da posição relativa do trabalhador, isto é,
da posição de subordinação em que se encontra.

Esta subordinação deve entender-se, aqui, não apenas num
sentido técnico-jurídico, que os juslaboralistas se esforçam por
determinar com rigor; mas num sentido muito mais amplo, que
se não limita a este ou àquele domínio da realidade (como, por
exemplo, o jurídico ou o económico), nem se perfila exclusivamente
perante esta ou aquela direcção (por exemplo, a das entidades
patronais).

É claro que neste sentido amplo se podem facilmente deslindar
variados fios, como, desde logo, a subordinação jurídica e econó-
mica; e depois a subordinação psicológica, a social, a cultural e
outras. Trata-se de aspectos de um quadro geral complexo, que só
na sua unidade global assume toda a significação. Reduzi-lo a
algum dos seus aspectos é um modo expedito de perder de vista
a inteireza e, com isso, o verdadeiro alcance do problema.

Esta posição, assim globalmente entendida, do trabalhador
subordinado não tem que ser aqui estudada. Mas nem se torna
necessário tal estudo para que possa adiantar-se uma qualificação
que é pacífica, em plano de generalidade: a que aponta a depen-
dência do trabalhador. O trabalhador subordinado é aquele que
tem um típico estatuto social (no sentido mais amplo) de depen-
dência do trabalhador. O trabalhador subordinado é aquele que
-subordinado-tipo não são difíceis de discernir. Assim, desde logo,
a dependência económica, com a fisionomia característica que lhe
advém das estruturas socio-jurídicas fundamentais do sistema
económico (estruturas jurídicas da propriedade e das relações de
produção); a dependência laborai estrita, que no limite reduz o
trabalho à obediência (despersonalização subjectiva do trabalho),
na execução de simples «pedaços» de uma actividade laborai (des-
personalização objectiva do trabalho); a dependência disciplinar,
que significa uma invasão do poder disciplinar patronal na esfera
da vida toda da pessoa, na medida em que esta depende, em certos
termos, das relações de trabalho; dependência psicológica, cultu-
ral, etc, que acompanham as demais manifestações de dependência.

Ora facilmente se compreende, assim, que nesta dependência
típica reside a génese de um conflito, que precisamente por isso
tem a mesma amplitude que tem aquela dependência. E se as
formas e manifestações deste conflito se apresentam frequente-
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mente polarizadas num ou noutro aspecto da posição dp trabalha-
dor subordinado, isso não deve fazer-nos perder de vista que o
veio profundo, essencial, a que poderemos apegar-nos sem reser-
vas, é o de que a dependência pode significar, e significa na
prática, uma diminuição do homem, um impedimento, uma prisão
inibitória da plenitude da realização pessoal do trabalhador, ou
melhor: dos trabalhadores.

A esta luz, as várias experiências realizadas em qualquer
uma das vias de resolução, atenuação ou simples alteração do
problema da posição do trabalhador subordinado deverão, sem
dúvida, ser tomadas e estudadas com objectividade; mas também
sempre em referência à questão fulcral que está em causa.

2. A participação das trabalhadores na empresa

O ieque de projectos de modificação do statu quo tradicional
é muito vasto. Um bom número de soluções compendia-se, porém,
na fórmula: participação dos trabalhadores na empresa. E é sob
esta rubrica que se coloca o trabalho que apresentamos aqui.

A questão da participação dos trabalhadores na empresa
encontra-se em abundante escritos e a sua referência tornou-se,
em certo momento, quase protocolar nas declarações que focam
matérias sociais. Contudo, por razões que valeria a pena aprofun-
dar, as realidades que assim se põem em causa não sofrem alte-
ração sensível.

Porque a questão ainda continua a pôr-se, por vezes, e sobre-
tudo porque ela se liga ou pode ligar com outras questões de
extrema importância, como por exemplo as opções da acção sin-
dical, não julgamos inútil confrontar o seu estado actual, entre
nós, com as experiências mais avançadas doutros países. Isto
mesmo quando estas se apresentem apenas na sua expressão
técnico-jurídica.

Claro está que as realidades factuais não correspondem nunca
exactamente à imagem que se pode colher directamente das estru-
turas jurídicas que as enquadram: nuns casos mais, noutros menos,
a imagem juridicista da vida é pobre e desfocada. Nem por isso,
contudo, se torna sistematicamente inútil. Pelo contrário, e por
várias razões, considera-se não apenas conveniente, mas até im-
prescindível, proporcionar a documentação legal relativa às mais
destacadas experiências no domínio da participação dos trabalha-
dores na empresa. Ê que, além do mais, existe entre nós um certo
pendor para, no que se refere às nossas realidades, as vermos com
grande acentuação (senão mesmo por vezes com exclusividade)
dos ângulos de visão teóricos e doutrinais legislativamente con-
sagrados. Se assim é, então aquele confronto exige a homogenei-
dade dos termos confrontados.
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3. Uma experiência: a solução alemã, apresentada através das
suas leis fundamentais

A experiência de participação dos trabalhadores na empresa
que se apresenta com este trabalho é a alemã, porque se trata
daquela que, em sistema capitalista, mais longe foi, até hoje.

Já muito se tem dito para explicar o processo que desembocou
na «legislação alemã da co-çestão», fundamentalmente represen-
tada pela lei da co-decisão dos trabalhadores nas empresas minei-
ras e da indústria do ferro e do aço (Gesetz uber die Mifbes-
timmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrãten und Vorstãnden
der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeu-
genden Industrie), de 1951, e pela lei orgânica do estabelecimento
(Betriebsverfassungsgesetz), de 1952, a que se ajustam posterio-
res disposições complementares1 e demais leis reguladoras das
empresas e das sociedades, designadamente a lei das sociedades
por acções (Aktiengesetz), que em 1965 foi objecto de reforma2

Assim como também não escasseiam as apreciações críticas, mais
ou menos informadas e objectivas, quer acerca da solução de
princípio, quer acerca dos seus resultados práticos.

Prescindiremos, neste lugar, de quaisquer considerações de
justificação histórica, bem como de quaisquer apreciações críticas,
para nos preocuparmos com a simples introdução à leitura daque-
las duas leis fundamentais, que adiante apresentaremos em ver-
náculo*. Cumpre-nos assinalar que, na sua tradução, se procurou
respeitar o estilo do legislador alemão (que pode talvez causar
alguma estranheza a quem esteja habituado a compulsar legislação
nacional, bem mais sóbria e de maior elegância formal), embora se
reconheça que teria sido possível, sem atraiçoar o sentido dos
preceitos legais, oferecer uma versão literariamente mais ao gosto
do leitor português. Mas trata-se de uma opção deliberada, que
não importa justificar aqui.

1 Deve destacar^se a lei complementar da lei da co-decisão (MitbesUm-
mungsergànzgesetz), de 7 de Agosto de 19156, que contém o regime da co-«leci-
são para as empresa® holding.

2 Reforma de 6 de Setembro de Ií965.
3 É evidente a utilidade de estudos de carácter sociológico sobre a expe-

riência alemã da participação dos trabalhadores na empresa — como, aliás,
sobre qualquer outra experiência, ou falta de experiência, em qualquer outro-
lugar.. O que mais se vê, porém, são apreciações críticas, favoráveis ou desfa-
voráveis, mas sem a base de análise sociológica e sem a objectividade científica
que seria de requerer.
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REGIME GERMÂNICO DA CO-DECISÃO
NOÇÕES INTRODUTÓRIAS E ESBOÇO GERAL

4. Finalidade e plano das noções introdutórias e do esboço geral

Para facilitar uma leitura das principais leis alemãs da
participação dos trabalhadores na vida das empresas, por forma
a possibilitar-se aos não especialistas a apreensão do sentido e
por forma muito breve, introduzir algumas noções e chamar a
atenção para certos aspectos gerais das soluções que nelas estão
consagradas.

Nesta conformidade, deverá notar-se, em primeiro lugar, que
a participação dos trabalhadores se exercita em três níveis distin-
tos: ao nível do estabelecimento, ao nível da empresa e ao nível
da sociedade comercial. Será, por isso, imprescindível que se
pressuponham, com nitidez, as respectivas noções. Assim, far-lhe-
-emos uma referência, sobretudo na medida em que não corres-
pondam ao sentido corrente entre nós.

Em segundo lugar, aquela participação institucionaliza-se
através de certos órgãos, uns expressamente criados para o efeito,
outros já existentes na estrutura orgânica das sociedades comer-
ciais. O esboço dos traços gerais desses órgãos, a sua inter-dis-
tinção e relacionação com os três níveis referidos facilitarão,
assim o cremos, uma leitura atenta à assimilação do esquema
essencial.

Finalmente, fornecer-se-á um quadro, ordenado e sintético,
da participação consagrada nas leis alemãs, para que, ao longo
da sua leitura, se possa ir verificando e salientando a concepção
arquitectural que lhes presidiu — a que, aliás, também se fará
uma referência.

5. Noções de estabelecimento, empresa e sociedade comercial

Começaremos por assinalar que os termos «estabelecimento»
e «empresa» se utilizam frequentemente de modo indiscriminado,
embora se reconheça que sugerem nuances distintas4. A distinção
que parece estar subjacente às leis alemãs de co-decisão parece ser
esta: o estabelecimento (Betrieb) é uma unidade técnica de
produção, enquanto que a empresa (Unternehmen) se apre-
senta antes como uma unidade económica de produção de

4 Cfr. ORLANDO DE CARVALHO — Critério e estrutura do estabelecimento
comercial, I, Coimbra, 1967, ipág. 7, nota (3).
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bens ou serviços, pré-ordenada à prossecução dum fim autónomo
determinado, tipicamente de carácter lucrativo. É certo que, na
generalidade dos casos, ambos os conceitos traduzem a mesma
realidade material; não raro acontece, porém, e é aqui que a
distinção ganha todo o seu relevo prático, que vários estabeleci-
mentos, tecnicamente autónomos, integrem uma única empresa,
sempre que concorram para a realização dum fim económico
comum.

Em correspondência com esta diferenciação, haverá proble-
mas que se localizam em referência directa ou imediata ao estabe-
lecimento, e outros que se referem directamente à empresa.
É assim que a participação dos trabalhadores nas questões sociais
e nas questões de pessoal é situada pelo legislador alemão ao
nível do estabelecimento5, enquanto que a participação nas
questões económicas, enquanto tais6, é estabelecida ao nível
da empresa7 — como adiante veremos melhor.

O estabelecimento é considerado, portanto, o teatro específico
das relações de trabalho e da política social, constituindo a em-
presa, por sua vez, o campo de acção da política económica. Foi
este mesmo critério que norteou o legislador quando, no art. 3.°
da lei orgânica do estabelecimento, considerou como autónomos
os estabelecimentos anexos (Nebenbetriebe) e as secções de esta-
belecimento (Betriebsteile) que estejam separados do estabeleci-
mento principal (Hauptbetrieb) e tenham autonomia no que res-
peita às suas tarefas e organização.

No que respeita às sociedades em cujos órgãos (direcção e
conselho fiscal) os trabalhadores têm participação, afiguram-se-
-nos dispensáveis quaisquer elucidações. Tão somente nos permi-
timos lembrar aos leigos que a noção de sociedade (Gesellschaft)
pertence a um plano de natureza diferente daquele em que se
situam as noções de estabelecimento e de empresa: as sociedades
são sujeitos de direitos (pessoas colectivas), ao passo que as
empresas são objectos de direitos, cujo titular (empresário) pode
ser precisamente uma sociedade.

6. órgãos de participação expressamente criados

Se considerarmos o conjunto dos órgãos nos quais se processa
a participação dos trabalhadores, poderemos verificar que consti-
tuem dois grupos muito diferenciados: por um lado, órgãos ex-

5 Cfr. acrts. (5-6.° e seg. e G0>.° e seg. da BVG (abreviatura da Betriebsver-
fasswngsgesetz).

6 Na medida em que certas decisões económicas se podem vir a desen-
tranhar em questões sociais ou de emprego, então já poderão eventualmente
ser consideradas nesta óptica, e não puramente como questões económicas. Isso
sucede, como se verá, nos casos previstos no art.0 7(2.° da BVG.

7 Cfr. art.0 67.° e seg. da BVG.
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pressamente criados para este efeito; por outro lado, órgãos
constitucionais das sociedades (direcção e conselho fiscal), em
que se deu assento a representantes dos trabalhadores.

No que se refere aos órgãos do primeiro grupo, deve salien-
tar-se, desde logo, que eles se situam ao nível do estabelecimento
(conselho de estabelecimento, conselho colectivo de estabeleci-
mentos e assembleia geral de estabelecimento); e ao nível da
empresa (comissão económica).

a) — Conselho de estabelecimento

Como órgão titular dos direitos de participação ao nível do
estabelecimento, aparece-nos, em primeiro lugar, o conselho de
estabelecimento (Betriebsrat), exclusivamente constituído por re-
presentantes dos trabalhadores e, portanto, de representação
unilateral.

Cabe-lhe, no desempenho das suas atribuições, defender os
interesses dos trabalhadores, exercendo os seus poderes gerais de
«cooperação» Mitwirkung) 8 e, em especial, intervindo:

— nas «questões sociais» (soziále Angelegenheiten) — di-
reito de co-decisão9, direito de ser consultado10 e
poder de celebrar acordos de estabelecimento (Betriebsve-
reiribarungen) a l ;

— nas «questões de pessoal» (personelle Angelegenheiten) —
direito de co-decisão12, direito à informação13, direito
de ser consultado14 e direito de exigir o despedimento
ou transferência de certos trabalhadores15;

— e em «questões económicas» (wirtschaftliche Angele-
genheiten) que se traduzam em alterações do estabeleci-
mento capazes de acarretar sérios prejuízos para os tra-
balhadores — direito de co-decisão16 e 17.

8 Cfr. art.os 49.° e seg., maxime art. 54.°, da BVG.
9 Cfr. art.0 &6.° da BVG.
i° Cfr. art.° 5&.°, n.° 2, da BVG.
"• Cfr. art.° &7.° da BVG.
12 Cfr. art.0 <61.° da BVG.
« Cfr. arts. 65.° e 66.°, n.° 2, da BVG.
14 Cfr. art.0 66.°, n.os 1 e 2, da BVG.
15 Cfr. art.0 -66.°, n.° 4, da BVG.
16 Cfr. a>rt.° 72.° da BVG.
17 Como se pode observar, as atribuições dos conselhos de estabelecimento

situam-se exclusivamente no domínio das questões sociais e das questões de
pessoal; só intervêm nas questões económicas quando estas acarretem questões
de pessoal taxativamente previstas no art.° 72.° da BVG. Por outro lado, note-
-se, desde já, que a sua intervenção reveste forma® diversas — que mais adiante



b) — Conselho colectivo de estabelecimentos

Em segundo lugar, no caso de existirem vários estabeleci-
mentos pertencentes a uma única empresa, poder-se-á constituir
um conselho colectivo de estabelecimentos (Gesamtbetriebsrat) 9
que funcionará ao lado dos conselhos de estabelecimento singula-
res, ocupando-se das questões comuns18 que não possam ser
resolvidas ao nível de cada estabelecimento.

O conselho colectivo de estabelecimentos não constitui, por-
tanto, em rigor, um órgão funcionalmente diverso; e tão somente
se destina a possibilitar, no âmbito colectivo de todos os estabele-
cimentos da empresa, a actuação das atribuições típicas dos con-
selhos de estabelecimento, sem que para isso detenha qualquer
posição de supremacia relativamente a estes. De certa maneira,
poder-se-á dizer que não passa de um mecanismo para que os
conselhos de estabelecimento possam funcionar colectivamente.

c)—Assembleia geral de estabelecimento

Em terceiro lugar cada conselho de estabelecimento presta
regularmente contas do exercício das suas funções a um outro
órgão previsto na BVG, a assembleia geral de estabelecimento
(Betrieòsvermmmlung), constituída por todos os trabalhadores
nele ocupados. A entidade patronal, embora não seja membro
desta assembleia, tem, em certos casos, o direito de pedir a sua
convocação e de assistir e usar da palavra nas suas reuniões19.

É importante sublinhar a função desta assembleia. Porque,
se é certo que materialmente a participação não pode ser exercida
directamente por todos os trabalhadores (havendo necessidade de
recorrer ao mecanismo da representação ou da delegação), através
desta assembleia e das suas atribuições, todos os trabalhadores
têm certa possibilidade de participar no controle directo e fre-
quente da actividade dos seus delegados — e, através deste con-
trole, na vida da própria empresa.

d) — Comissão económica

Finalmente, a comissão económica (Wirtschaftsausschuss),
que funciona ao nível da empresa, é constituída por quatro a oito
membros, com igual número de representantes dos trabalhadores
e da entidade patronal20. Trata-se, portanto, de um órgão de
estrutura bilateral, ao contrário dos anteriores, que no domínio
das questões económicas visa, diz a lei, promover uma colabo-

ordenaremos.
18 Cfr. art.° 46.° e seg. da BVG.
19 Cfr. art.° 41.° e seg. da BVG.
20 Cfr. art.° 68.° do BVG.
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ração baseada na confiança entre os conselhos de estabelecimento
e o empresário. Para o desempenho das suas funções, compete à
comissão económica o direito de ser informada sobre as questões
económicas da empresa, com acesso aos documentos, mas só na
medida em que não sejam afectados os segredos técnicos e
comerciais21.

Dada a sua estrutura e atribuições, facilmente se compreende
que para cada empresa só exista uma comissão económica, en-
quanto que os conselhos e as assembleias de estabelecimento cor-
respondem ao número de estabelecimentos efectivamente existen-
tes em cada empresa.

7. órgãos das sociedades comerciais em que se introduziu a par-
ticipação dos trabalhadores

a) — Conselho fiscal (Aufsichtsraf)

Os trabalhadores participam no conselho fiscal (Aufsichtsrat)
das sociedades anónimas, em comandita por acções, por quotas,
mútuas de seguros, cooperativas e dos sindicatos mineiros com
personalidade jurídica. Advirta-se, porém que esta participação
só tem lugar se o número de trabalhadores ocupados nas respec-
tivas empresas for superior a 500, excepto tratando-se de socie-
dades anónimas não familiares, em que não há exigência de nú-
mero mínimo de trabalhadores.

Por outro lado, a participação também não assume sempre a
mesma importância. Na generalidade dos casos, com efeito, os
trabalhadores só têm o direito de eleger um terço dos membros
de que se compõe o conselho fiscal, ocupando assim, no seio
deste órgão, uma posição francamente minoritária. O mesmo não
acontece com as sociedades e sindicatos mineiros abrangidas pelo
art. 1.° da lei sobre a co-decisão dos trabalhadores nos conselhos
fiscais e direcções das empresas mineiras e das indústrias do ferro
e do aço (Mitbestimmungsgesetz), em cujos conselhos fiscais os
representantes dos trabalhadores e os dos accionistas ocupam
posições paritárias.

Para se avaliar correctamente o alcance desta participação
dos representantes dos trabalhadores no conselho fiscal, é mister
atentar nas funções a este órgão cometidas pela lei alemã que,
diversamente do que sucede no direito português, fazem dele o
órgão social porventura mais importante. Cai dentro da sua com-
petência nomear e destituir os membros da direcção, fixar e até
reduzir, em casos particulares, as suas remunerações globais, fis-
calizar a sua actuação, autorizá-los a exercer uma empresa comer-

2i Cfr. art.° <67.° do BVG.



ciai ou a fazer negócios do mesmo ramo em que se integra a
actividade social, além dos poderes de apreciação do balanço
anual que ficará definitivamente aprovado se não fizer reparos
à sua elaboração; caso contrário, terá de ser submetido à assem-
bleia geral22.

b) — Direcção (Vorstand)

A participação dos trabalhadores na direcção (Vorstand)
das sociedades, só tem lugar no âmbito da Mitbestimmungsgesetz,
através dum director de trabalho (Arbeitsdirektor), equiparado
em direitos e deveres aos restantes membros da direcção, o qual
é eleito pelo conselho fiscal, sendo necessário, porém, o voto favo-
rável da maioria dos seus membros representantes dos trabalha-
dores <que, como já vimos, constituem a metade dos membros
do conselho).

8. Quadro sintético da participação

A participação dos trabalhadores nos estabelecimentos, em-
presas e sociedades em que trabalham, segundo a legislação alemã,
reveste, naturalmente, certa caracterização geral fundamental; e,
por outro lado, traduz-se em níveis, orgânica, matérias e graus
variados de intervenção.

Forneceremos, para cada um destes dois pontos, uma súmula
do regime consagrado nas «leis alemãs de co-decisão», tendo em
vista, como já se disse, facilitar, durante a sua leitura, a apreensão
do esquema fundamental de participação que nelas se contém.

A) Caracterização geral fundamental da participação

Por um lado, a participação consagrada na legislação alemã
ordena-se juridicamente à defesa dos interesses dos trabalhadores.
Por outro lado, porém, este objectivo final é entrevisto numa
óptica de conjunto com o bem do estabelecimento, tendo-se ainda
em atenção o bem comum (art. 49.°, n.° 1, da BVG) 23.

Esta ideia não quer significar que a defesa dos interesses
dos trabalhadores só se realize, segundo a legislação alemã, numa
linha de «solidarização» com os interesses do empresário; salienta
apenas uma óptica que foi considerada pelo legislador a mais

22 Paira melhor elucidação, ver os ajrt.os 95.° e segs. da Aktiengesetz,
cuja tradução se apresenta no final deste trabalho.

23 Sempre que de futuro se não indique a lei a que pertencem os artigos
citados, entender-se-á que se trata da BVG.
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adequada para o enquadramento da defesa dos interesses dos
trabalhadores no esquema geral da sua participação na vida das
empresas, e que é complementar de outras. Note-se, por exemplo,
que a BVG expressamente afasta qualquer prejuízo para a função
e acção das associações sindicais (art. 2.°), respeitando, por outro
lado, a economia das convenções colectivas em vigor (art. 49.°,
n.° 1). Além disso, embora recomende que se evitem as medidas
de luta social, logo ressalva aquelas que têm lugar no plano da
contratação colectiva entre as partes legitimadas para o efeito
(art. 49.°, n/- 2),

Em suma, é a seguinte a perspectiva que se pode recolher da
caracterização geral fundamental da participação consagrada na
BVG: os trabalhadores são chamados a participar nas empresas,
sem dúvida para defesa dos seus interesses, mas através da coope-
ração (art. 49.°, n.° 1). Expressamente se exclui a intervenção
dos órgãos representativos dos trabalhadores através de actos
unilaterais (art. 52.°, n.° 1). Por outro lado, a cooperação é expli-
citamente qualificada como pacífica e colaborante (art. 49.°., n.° 1),
pondo-se de lado uma participação conflituante (art. 49.°, n.° 2).
Acentua-se a regra da vontade de acordo (art. 49/. n.° 3) e o
princípio da prioridade do acordo (art. 49.°, n.° 4). E propõe-se
uma norma de contacto periódico e regular (art 49.°, n° 3).

Neste enquadramento amplo, assim caracterizado, a lei aponta
certas artibuições gerais dos conselhos de estabelecimento, que
exprimem as grandes linhas através das quais se entende que os
interesses dos trabalhadores devem ser prossegidos (art. 54.°).
Neste sentido, compete designadamente aos conselhos de estabele-
cimento: um direito de proposição de medidas favoráveis ao esta-
belecimento e aos trabalhadores (art. 54.°, ai. a)) ; um direito
de vigilância pelo cumprimento de todas as disposições em favor
dos trabalhadores (arts. 51.° e 54.°, ai. b)); um direito de recla-
mação, acolhendo as reclamações dos trabalhadores e procurando
junto da entidade patronal a sua justa satisfação (art. 54.° ai. c));
um direito de promoção geral de condições favoráveis aos traba-
lhadores (art. 49.°, n.° 1), do seu tratamento justo e equitativo
(art. 51.°) e ainda, de modo particular, do emprego de diminuidos
físicos e outras pessoas carecidas de especial protecção (art. 54.°,
ai. d)); finalmente, um direito à informação como condição indis-
pensável para a eficácia do desempenho do seu papel (art. 54.°,

2)

B) Níveis, orgânica, matérias e graus de intervenção

Aos três níveis das sociedades, das empresas e dos estabele-
cimentos, há que referir os órgãos, as matérias e os graus de
participação dos trabalhadores.
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1) Nível das sociedades

Ao nível das sociedades, a BVG e, sobretudo, a MitbestG,
atribuem aos trabalhadores um verdadeiro direito de co-dedsão,
através da sua participação no conselho fiscal e, em certos casos,
também na direcção das sociedades. Em correspondência com as
atribuições que cabem a estes órgãos sociais, essa co-decisão
constitui verdadeira co-gestão.

2) Nível das empresas

Ao nívei das empresas, a participação tem lugar através da
comissão económica, cuja constituição já foi descrita; e refere-se
a matérias de natureza económica {questões económicas), visando
essencialmente uma colaboração e uma informação reciproca
(art. 67.°). Assim, esta participação exerce-se fundamentalmente
através do direito à informação, com cutesso aos documentos, nos
termos dos arts. 67.°, 69.° e 71.°

A recusa das informações solicitadas pela comissão económica
constitui, por sua vez, uma questão na qual a lei prevê expressa-
mente a participação do conselho de estabelecimento, através dum
direito de co-decisão: se o conselho de estabelecimento não con-
cordar com o empresário (que pretende recusar ou limitar a
informação em matéria económica), então haverá que obter-se
a superação deste desacordo através do recurso a uma comissão
de conciliação prevista (art. 50.°) a qual decidirá vinculativamente
(art. 70.°).

Aquele direito à informação em matéria económica é também,
de certo modo, reconhecido directamente a todo o pessoal da em-
presa, de acordo com o n.° 3 do art. 69.°. Com efeito, a lei dispõe
que o empresário tem o dever de, periodicamente (pelo menos
uma vez em cada trimestre), fornecer ao pessoal da empresa
conhecimento acerca da situação e da evolução da empresa.

Esta disposição, conjugada com outras disposições que, para
as matérias sociais e de pessoal, se referem à assembleia do pes-
soal, revela uma das linhas directoras do sistema estabelecido
pela legislação alemã: a de que a estrutura orgânica da partici-
pação não determine uma participação degenerada, de carácter bu-
rocrático ou administrativo, no confronto com os próprios trabalha-
dores; mas antes funcione como mecanismo que, ao mesmo tempo
que possibilita instrumentalmente a participação, a potencie ao
nível imediato dos próprios trabalhadores, como participação
pessoal própria. Contudo, esta influência positiva dependerá sobre-
tudo de outros factores.
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3) Nível dos estabelecimentos

A este nível há que distinguir as três ordens de matérias ou
questões já atrás referidas: questões sociais, de pessoal e econó-
micas. A participação é realizada, como também já vimos, através
do conselho de estabelecimento e da assembleia geral de estabe-
lecimento.

l.o — CONSELHO DE ESTABELECIMENTO

Ao primeiro destes órgãos compete uma intervenção a vários
títulos e segundo aquelas três ordens de questões.

Esquematicamente temos os seguintes direitos de participação.

a) — Nas questões sociais

— Um direito de co-ãecisão nas questões sociais previstas no
art. 56.°, n.° 1. Resulta claramente do n.° 2 deste artigo
que se trata de um direito de co-decisão verdadeiro e pró-
prio, visto o empresário não poder decidir por si, ainda
que irregularmente, e se tornar indispensável o acordo (ou
o seu suprimento) para haver decisão na matéria.

— Um direito de negociação colectiva (acordos de estabele-
cimento), com um âmbito especial restrito (art. 57.°) e
sempre com subordinação relativamente às convenções
colectivas (art. 59.°).

— Um direito de colaboração e consulta em matéria de hi-
giene e segurança no trabalho (art. 58.°).

b) — Nas questões de pessoal

— Um direito de veto, fundamentado ou vinculado, e não dis-
cricionário, em matéria de admissão, reorganização e trans-
ferência de pessoal (arts. 61.° e 63.°). A rubrica legis en-
quadra este direito de veto no direito de co-decisão. Con-
tudo, não parece que se trate de verdadeira e própria
co-decisão, já que a intervenção do conselho de estabele-
cimento se não prevê como indispensável à decisão, e tão
somente se lhe faculta o direito de vetar nos casos previs-
tos no art. 61.°, n.° 3.

— Um direito de consulta, sempre que haja despedimentos
singulares (art. 61.°, n.° 1) e admissões ou despedimentos
colectivos (art. 66.°, n.° 2). A lei não parece estabelecer
aqui a necessidade de acordo; mas apenas o direito de o
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conselho de estabelecimento «ser ouvido» (art. 66.°, n.° 1)
e de «conferenciar» (art. 66.°, n.° 2) 24. Contudo, a par-
ticipação do conselho de estabelecimento nos casos de
admissão e despedimentos colectivos está prevista em ter-
mos mais precisos, com indicação dos objectivos a alcançar:
determinação da espécie e número de admissões ou despe-
dimentos que sejam necessários, bem como do modo de
evitar consequências penosas dos despedimentos.
Segundo a doutrina alemã, a intervenção do conselho de
estabelecimento em matéria de despedimento não é ainda
mais extensa porque se entendeu que os trabalhadores já
se encontram protegidos pela lei de protecção contra o
despedimento (Kunãigungsschutzgesetz). Esta lei exige que
o despedimento de qualquer trabalhador seja socialmente
justificado. As atribuições do conselho de estabelecimento
visam aqui especialmente os interesses colectivos do pes-
soal, que são afectados de modo particular pelos despedi-
mentos colectivos.

— Um direito de exigência (vinculado) em matéria de despe-
dimento ou transferência de trabalhadores (art. 66.°, n.° 4).
Não se tratará, tão somente, de um simples direito de pe-
tição, visto que a entidade patronal se vê obrigada a sa-
tisfazer o pedido quando for devidamente fundamentado
(e o tribunal reconheça essa fundamentação).

— Um direito de petição ao tribunal de trabalho de proibições
concretas à entidade patronal, nos casos de admissão, reor-
ganização e transferência de pessoal (art. 64.c), bem como
na hipótese de exigência de despedimento ou transferência
prevista no art. 66.°, n.° 4. Estas proibições são garantidas
com multas avultadas (art. 64.°, n.° 2).

— Um direito à informação, que aliás, se torna obviamente
indispensável como instrumento ao exercício dos direitos
de veto e consulta (art. 61.°, n.° 1; art. 63.°, art. 66.°, n.° 2;
e ainda art. 65.°).

c)—Nas questões económicas

— Um direito de co-ãedsão nos casos de modificações pro-
jectadas em estabelecimentos que tenham normalmente
mais de 20 trabalhadores, quando assumam determinadas
feições expressamente previstas (redução ou suspensão de

24 No sentido de que o empresário' pode decidir no âmbito do art.0 6<6.°
sem a concordância do conselho de estabelecimento, embora sujeitando-se a
sanções (cfr. art.0 78.° da BVG), é opinião defendida por NIPPERDEY. Por
conseguinte, não se trataria, efectivamente, de um direito de co-decisão verda-
deiro e próprio.



actividade, fusão, etc.) e possam acarretar prejuízos sérios
para o pessoal ou para uma parte do pessoal (art. 72.°).
Trata-se, também aqui, de verdadeiro e próprio direito de
co-decisão, visto que na falta de acordo espontâneo se torna
necessário o processo de mediação (art. 72.°, n.° 2 e art. 73.°).

2.° — ASSEMBLEIA GERAL DE ESTABELECIMENTO

Ã Assembleia geral de estabelecimento compete um direito de
informação e um direito de proposição que são mediatos, porque
se exercem perante o conselho de estabelecimento (arts. 42.° e 44.°).
O problema é o de esta fisionomia não impedir que aqueles direitos
exprimam uma participação directamente exercida pelos próprios
trabalhadores — além de traduzirem o controle que estes exercem
sobre os órgãos que os representam.

i n —LEI ORGÂNICA DO ESTABELECIMENTO
(Betriebsverfassungsgesetz) *

PARTE I

Disposições gerais

ARTIGO 1.°

(Princípio geral)

De acordo com o disposto nesta lei,
instituir-se-ao conselhos em todos os
estabelecimento®.

ARTIGO 2.°

(Sindicatos e associações patronais)

A presente lei não prejudica as
funções dos sindicatos e das associa-
ções patronais.

ARTIGO S.°

(Estabelecimento, estabelecimento:
anexo e secção de estabelecimento)

Só se consideram estabelecimentos
autónomos os estabelecimentos anexos

* Texto de acordo com as alterações
introduzidas até 1966, incluindo as contidas
na nova lei das sociedades por acções
(Aktiengesetz), de 6 de Novembro de 1965
(N. T.).

e as secções de estabelecimento que
estiverem distantes do estabeleci-
mento principal ou forem independen-
tes em razão da sua actividade e da
sua organização.

ARTIGO 4.°

(Trabalhadores)

1\. Consideram-se trabalhadores,
para os efeitos desta lei, os assalaria-
dos e empregados, bem como os que
se ocupam em ordem à sua formação
profissional.

2. Não se consideram trabalhado-
res, para os efeitos desta lei:

a) no caso de estabelecimentos de
uma pessoa colectiva, os mem-
bros do órgão de representação
legal desta pessoa colectiva;

b) os sócios das sociedades em
nome colectivo e os membros
doutras sociedades de pessoas,
nos respectivos estabelecimen-
tos;

c) os empregados dirigentes, quan-
do tiverem competência para»
por si sós, admitir e despedir os
trabalhadores do estabeleci-
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mento ou duma parte do esta-
belecimento, quando tiverem re-
cebido mandato ou procuração
com pleno© poderes, ou quando
não estiverem sujeitos aos segu-
ros sociais e desempenhem fun-
ções que, pela sua importância
para a existência e desenvolvi-
mento da empresa, só são con-
fiadas normalmente a determi-
nadas pessoais qualificadas pela
sua particular experiência e co-
nhecimentos e em virtude da
especial confiança pessoal que
merecem à entidade patronal;

d) pessoas cuja ocupação não tiver
como finalidade primordial o
ganho, sendo antes predominan-
temente fundada em razões de
índole caritativa ou religiosa;

e) pessoas cuja ocupação se não
destine em primeira linha ao ga-
nho e que trabalhem predomi-
nantemente na sua cura, rea-
daptação, reforma moral ou
educação;

/) os parentes e os afins do pri-
meiro grau que vivam em co-
munhão de mesa e habitação
com o dador de trabalho.

ARTIGO 5.°

(Assalariados e empregados)

1. Consideram-se assa 1 a r i a d o s,
para os efeitos desta lei, os trabalha-
dores, incluindo os que se ocupam na
sua formação profissional, que de-
sempenhem uma ocupação sujeita a
seguro obrigatório de invalidez, mes-
mo quando não estejam pessoalmente
obrigados a segurar-se. Consideram-
-se ainda assalariados os trabalhado-
res no domicílio que trabalhem predo-
minantemente para um mesmo esta-
belecimento.

2. Consideram-se empregados os
trabalhadores que exerçam activida-
des (reconhecidas como funções de
empregados pelo n.° 1 do art.° 1.° da
lei sobre o seguro social dos emprega-
dos e pelas disposições sobre a obriga-
toriedade de seguro dos empregados,
ainda quando não estejam obrigados a
segurar-se. Consideram-se ainda em-
pregados os que fazem a aprendiza-

gem de funções de empregado assim
como o pessoal de escritório ocupado
em serviços simples ou mecânico©.

PARTE II
Conselho die Estabelecimento

SECÇÃO I

Composição e eleição

ARTIGO 0.°

(Eleitores)

Têm direito de voto todos os traba-
lhadores maiores de 18 anos que este-
jam no gozo dos seus direitos civis.

ARTIGO 7.°

(Elegibilidade)

1. São elegíveis todos os eleitores
maiores de 21 anos que estejam na
empiresia há mais de um ano e tenham
direito de voto para o Parlamento
Federal Alemão. Em casos excepcio-
nais poder-se-ão dispensar as duas
últimas condições, desde que haja
acordo entre a maioria dos trabalha-
dores e a entidade patronal.

2. Se a empresa se tiver consti-
tuido há menos de um ano, serão ele-
gíveis os trabalhadores que estejam
ao serviço da empresa desde o início
da eleição do conselho de estabeleci-
mento que preencherem os restantes
requisitos da elegibilidade.

ARTIGO S.°

(Obrigatoriedade de constituição do
conselho de estabelecimento)

li Constituir-se-ão conselhos de es-
tabelecimento em todos os estabeleci-
mento© que ocupem, normalmente,
pelo menos cinco trabalhadores per-
manentes com direito de voto, três dos
quais elegíveis.

2i. Nos estabelecimentos agrícolas
e florestais constituir-se-á um conse-
lho quiando existam pelo menos dez
trabalhadores permanentes com di-
reito de voto e três deles sejam ele-
gíveis*.



ARTIGO 9.°

(Número de membros do conselho de
estabelecimento)

1. O conselho de estabelecimento

será constituído nos estabelecimentos
que tenham normalmente:

— de <5 a 20 trabalhadores eleitores, por uma pessoa (Betriebsobmann);
— de 21 eleitores a 50 trabalhadores, por 3 membros;
— de 5tl j
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2. Nos estabelecimentos com mais
de 1000 trabalhadores o conselho
será constituído pelo menor número
de membros fixado no n.° 1 deste
artigo, a menos que os trabalhadores
deliberem, por maioria simples, an-
tes duma nova eleição, aumentar o
número de membros dentro do limite
previsto, sob proposta do conselho
de estabelecimento em exercício, ou
de pelo menos a décima parte dos
eleitores, ou ainda dum sindicato re-
presentado no estabelecimento.

ARTIGO U0.°

(Distribuição dos lugares do conselho
pelos assalariados e empregados)

1. Quando o conselho de estabeleci-
mento tiver pelo menos três membros,
os assalariados e os empregados de-
vem estar nele representados propor-
cionalmente ao seu número.

2. O grupo minoritário terá, pelo
menos:

— 1 representante, se tiver até 50
membros;

— 2 representantes, se tiver de 61
a 2O0 membros;

— 3 representantes, se tiver de 201
a 600 membros;

— 4 representantes, se tiver de 601
a 1000 membros;

— 5 representantes, se tiver de
1001 a 3000 membros;

— 6 representantes, se tiver mais
de 3000 membros.

3. Se um grupo minoritário não ti-
ver mais do que cinco membros e não
representar mais do que a vigésima
parte do total dos trabalhadores do
estabelecimento, não terá qualquer
representação.

4. Os sexos deverão estar repre-
sentados dentro de cada grtipo de
acordo com a sua relação numérica.

ARTIGO 11.°

(Redução do número de membros do
conselho)

Se um estabelecimento não tiver
número suficiente de trabalhadores
elegíveis, deve tomar-se como base o
número de membros do escalão ime-
diatamente inferior, segundo o n.° 1
do art.° 9.°

ARTIGO 12.°

(Distribuição diversa dos lugares do
conselho)

1. A distribuição dos membros do
conselho pelos grupos pode ser feita
por forma diferente da estabelecida
pelo art.° 10.° se ambos os grupos
assim o decidirem em votações sepa-
radas e secretas antes da eleição.



2. Cada grupo pode também elegei*
membros de outro grupo. Neste caso
os eleitos consideram-se membros do
grupo que os elegeu.

ARTIGO 1I3.°

(Disposições eleitorais)

1. A eleição do conselho de estabe-
lecimento far-se-á por sufrágio di-
recto e secreto.

2. Se o conselho de estabelecimento
for constituído» por mais do que uma
pessoa, os assalariados e os emprega-
dos elegerão os seus representantes
(art.° l'0.°) em votações separadas, a
não ser que os eleitores de ambos os
grupos deliberem previamente, em vo-
tações separadais e secretas, que se
realize uma eleição conjunta.

3. A eleição decide-se de acordo
com o sistema proporcional; se ape-
nas se apresentar uma lista eleitoral,
aplicar-se-á o sistema de maioria. Nos
casos em que o conselho ae compõe de
uma só pessoa, esta será eleita por
maioria simples, o mesmo valendo
para os grupos que têm apenas um
representante do conselho.

4. Os trabalhadores eleitores po-
dem propor listas de candidatos. Cada
lista deve ser subscrita, pelo menos,
pela décima parte dos membros do
grupo com direito a voto, em número
nunca inferior a três. Em qualquer
caso é suficiente a assinatura de 1W)
membros do grupo.

6. Se ao abrigo do n.° 2, for deli-
berada uma eleição cooijunta, cada
lista de candidatos deverá ser subs-
crita, no mínimo, pela décima parte
dos trabalhadores eleitores; aplicam-
^se, por analogia, os períodos 2/ e
3.° do n.° 4.

ARTIGO 14.°

(Representação das categorias
profissionais)

Na medida do possível, as diferen-
tes categorias profissionais de traba-
lhadores ocupados no estabelecimento
devem estar representadas no conse-
lho.

ARTIGO l6',°

(Junta eleitoral)

1. No prazo máximo de seis sema-
nas antes do termo do seu exercício,
o conselho de estabelecimento desig-
nará uma junta eleitoral, composta
de três eleitores, um deles como presi-
dente. JNos estabelecimentos com as-
salariados e empregados, ambos os
grupos devem estar representados na
junta eleitoral.

2. Se quatro semanas antes do
termo do exercício do conselho de
estabelecimento ainda não houver
junta eleitoral, .esta será designada
pelo tribunal do trabalho, sob pro-
posta de pelo menos três eleitores ou
dum sindicato representado no esta-
belecimento.

ARTIGO 16.°

(Eleição da junta eleitoral em casos
especiais)

Quando não existe conselho num
estabelecimento que tenha os requisi-
tos estabelecidos no art.° n.° 8.°, a
junta eleitoral será eleita pela maio-
ria dos trabalhadores reunidos em as-
sembleia geral.

No caso de a assembleia se não
reunir ou de não eleger a junta elei-
toral, será esta designada pelo tribu-
nal do trabalho, sob proposta de, pelo
menos, três eleitores ou de um sindi-
cato representado no estabelecimento.

ARTIGO 17.°

(Preparação da eleição)

1. A junta eleitoral promoverá a
eleição sem demora; esta deverá efec-
tuar-se o mais tardar no prazo de
seis semanas. Se a junta eleitoral não
cumprir esta obrigação, será substi-
tuída pelo tribunal de trabalho sob
proposta de, pelo menos, três eleitores
ou dum sindicato representado no es-
tabelecimento.

2i. Se existirem dúvidas sobre se
um estabelecimento anexo ou uma
parte do estabelecimento é autónomo
ou pertence ao estabelecimento prin-
cipal (art.° 3.°) poderá ser pedida



Unia decisão QJÕ tribunal de trabalho,
antes da eleição, pela entidade patro-
nal, pelo conselho de estabelecimento
interessado, pela junta eleitoral ou
por um sindicato representado no
estabelecimento.

ARTIGO 1Í8.°

(Impugnação da eleição)

Dentro do prazo de catorze dias a
contar da data da publicação dos re-
sultados da eleição, esta pode ser im-
pugnada perante o tribunal do tra-
balho poir um mínimo de três eleitores,
por qualquer sindicato representado
no estabelecimento ou pela entidade
patronal, no caso de violação, ulte-
riormente não sanada, de disposições
essenciais sobre o direito de voto, a
elegibilidade e o processo eleitoral, a
não ser que a violação em causa não
possa alterar ou influenciar o resul-
tado da eleição.

ARTIGO K9.°

(Protecção do voto e despesas
da eleição)

li. Ninguém poderá entravar a
eleição do conselho de estabeleci-
mento. Em particular, nenhum traba-
lhador poderá sofrer limitações no
exercício activo ou passivo do direito
de voto.

2u A eleição do conselho de estabe-
lecimento não poderá ser influenciada
pela imposição ou ameaça de desvan-
tagens ou pela concessão ou promessa
de vantagens.

3. A entidade patrona! suporta as
despesas materiais da eleição. A per-
da de tempo de trabalho necessária
para o exercício do direito de voto, a
participação na assembleia do esta-
belecimento referida no art.° 16.° ou
a actuação na junta eleitora*, não le-
gitimam a entidade patronal para re-
duzir a remuneração.

ARTIGO 2ÍQ.°

(Representações especiais)

1. Se o número de trabalhadores
aumentar temporariamente paira mais
do dobro, porém num mínimo de 20,

do® quais è eleitores, os trabalhadores
eventuais elegerão um representante
em votação secreta; se forem mais de
5I0I, dois representantes; e mais de
líOO», três representantes. O conselho
de estabelecimento designará a res-
pectiva junta eleitoral e o seu presi-
dente. Em tudo o mais, aplicar-se-ão
as disposições dos art.os 7.°, 13.° n.° 1,
14.°, 1'7,° n.° li, ia.» ,e 19of s a l v o a s
prescrições sobre a duração do tempo
de serviço no estabelecimento.

Í2I. Nos estabelecimentos em que
trabalham, ipelo menos, 5 menores de
1(8 anos, haverá uma representação
juvenil. Esta compor^se-á de 1 repre-
sentante nos estabelecimentos com 5
a ;5'G trabalhadores jovens; de 3, nos
estabelecimentos com 50L a 100; e de
5, nos estabelecimentos com mais de
IIOOI. Podem ser eleitos como represen-
tantes juvenis os trabalhadores do
estabelecimento, dos 1(6 aos 24 anos
completos. São aplicáveis os períodos
2.° e 3.° do número anterior.

3. Nos estabelecimentos cujas ca-
racterísticas levantem dificuldades es-
peciais à constituição dos conselhos
de estabelecimento poderá determi-
nar-se em convenção colectiva de tra-
balho a constituição duma outra re-
presentação dos trabalhadores. Neste
particular, a convenção colectiva de-
verá ter a aprovação da autoridade
laborai superior do Land; a conven-
ção colectiva que tenha aplicação em
vários Lànder deverá ser aprovada
ipelo Ministro Federal do Trabalho.
Com a entrada em vigor da convenção
colectiva termina o mandato dos con-
selhos dos estabelecimentos abrangi-
dos pela convenção. A representação
dos trabalhadores estabelecida em
convenção colectiva tem as mesmas
atribuições e obrigações dos conselhos
de estabelecimento.

SECÇÃO II

Duração de mandato

ARTIGO 21.°

(Inicio e duração do mandato)

A duração do mandato é de trêa
anos para o conselho de estabeleci-
mento e de dois anos para os repre-



sentantes juvenis designados nos ter-
mo© do n.° 2 do art.° 2iO.° Tem início
no dia da eleição ou, se nesta data
existir ainda um conselho> de estabe-
lecimento, no dia da expiração do seu
mandato.

ARTIGO 2i2.°

(Nova eleição)

1. Deverá eleger-se novamente um
conselho de estabelecimento:

a) quando, depois de decorrido® 18
meses a contar da data da elei-
ção, o número de trabalhadores
ocupados regularmente tenha
aumentado ou diminuído em me-
tade, num mínimo de 5iG;

6) quando o número total de mem-
bros do concelho do estabeleci-
mento, depois de chamados to-
dos os membros suplentes tenha
descido abaixo do número pres-
crito na lei;

c) quando o conselho de estabeleci-
mento tenha decidido, por maio-
ria, a sua demissão;

d) quando o conselho de estabeleci-
mento tiver sido dissolvido pelo
tribunal do trabalho (art.° 23i.°).

2. Nos casos previstos nas ais. a),
b) e c) do número anterior, o con-
selho de estabelecimento continuará
a assegurar os assuntos correntes até
que o novo conselho seja eleito.

ARTIGO 23.°
(Exclusão de membros e dissolução

do conselho de estabelecimento)

li. A pedido de, pelo menos, um
quarto dos trabalhadores eleitores, da
entidade patronal ou dum sindicato
(representado no estabelecimento, o
tribunal do trabalho pode decidir a
exclusão dum membro do conselho de
estabelecimento ou a dissolução deste
com base em incúria grosseira das
suas atribuições legais ou violação
grave dos seus deveres. A exclusão
dum membro também pode ser pe-
dida pelo conselho de estabelecimento.

2i. Se o conselho de estabelecimento
for dissolvido, o tribunal do trabalho

designará imediatamente uma junta
eleitorail para nova eleição.

ARTIGO 24.°

(Perda da qualidade de membro do
conselho de estabelecimento)

A qualidade de membro do conselho
de estabelecimento perde-se pela ex-
piração do mandato, renúncia ao
cargo, termo da relação de trabalho,
perda da elegibilidade, decisão do
tribunal do trabalho ou, quando decor-
rido o prazo fixado no art.° 18.°, se
verificou que o membro não era ele-
gível.

ARTIGO 2Í5.°

(Membros suplentes)

1. Quando sair um membro do con-
selho de estabelecimento, será cha-
mado um membro suplente. O mesmo
se observará para a substituição de
um membro temporariamente impe-
dido.

2,. Os membros suplentes serão es-
colhidosi, por ordem, de entre os tra-
balhadores não eleitos das listas a
que pertençam os membros a substi-
tuir. Se o membro que saiu ou se
encontra impedido tiver sido eleito
por maioria (período 2 do n.° 3 do
art.° 1Í3I.0), entrará a substitui-lo o
trabalhador não eleito que teve maior
número de votos.

ARTIGO 26.°

(Duração do mandato da represen-
tação dos trabalhadores eventuais e

dos jovens)

1. A duração do mandato dos re-
presentantes a que se refere o n.° 1
do art.° 20.°, termina com o decurso
do prazo previsto para a ocupação
dos trabalhadores eventuais ou com
o preenchimento da sua tarefa. Em
tudo o mais vigoram as prescrições
desta secção, salvo as do art.° 21.° e
da ai. a) do n.° li do art.° 2i2.°

2i. Para a representação juvenil
(n.° 2 do art.° 2iO>.°), vigoram as dis-
posições desta secção, com exclusão
da ai. a) do n.° 1 do art.° 22.°
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SECÇÃO in

Funcionamento
do conselho de estabelecimento

ARTIGO 27.°

(Presidente)

1. O conselho de estabelecimento
elegerá, dentre os seus membros, um
presidente e um vice-presidente. No
caso de o conselho ser constituído por
representantes de dois grupos, o pre-
sidente e o vice-presidente não deve-
rão pertencer ao mesmo grupo.

2. O presidente ou, em caso de im-
pedimento, o vice-presidente, repre-
sentam o conselho de estabelecimento
no âmbito das deliberaçõeá por ele to-
madas.

ARTIGO 2&°

(Comissão de estabelecimento)

Quando o conselho de estabeleci-
mento for constituído po?r 11 ou mais
membros, elegerá dentre eles, por
maioiria simples, três delegados. Os
membros delegados foaraam, junta-
mente com o presidente e o vice-pre-
sidente, a comissão de estabeleci-
mento. Esta tem a seu cargo os
assuntos correntes. A comissão de es-
tabelecimento deve ser composta por
membros pertencentes aos grupos re-
presentados no conselho de estabele-
cimento (art.° líOi.0).

ARTIGO 2I9.°

(Reuniões do conselho de estabeleci-
mento)

1. A junta eleitoral deverá convo-
car os membros do conselho de esta-
belecimiento, o mais tardar uma se-
mana depois do dia da eleição, a fim
de se proceder à eleição prevista no
art.° 2f7.°

2. As reuniões seguintes serão con-
vocadas pelo presidente do conselho
de estabelecimento. Este fixará a or-
dem do dia e dirigirá os trabalhos.
Deverá convocar tempestivamente os
membros do conselho para as reuniões
e comunicardes a ordem do dia.

3. À pedido duin quarto dos seus
membros ou da entidade patronal, o
presidente é obrigado a convocar o
conselho e a indicar, na ordem do dia,
o assunto cuja apreciação lhe foi soli-
citada.

4. A entidade patronal tomará
parte nas reuniões que tenham sido
convocadas a seu pedido e naquelas
para as quais tenha sido expressa-
mente convidada. Poderá fazer-se
acompanhar dum representante da
associação patronal a que pertença.

ARTIGO 3Q.°

(Hora das reuniões)

As reuniões do conselho não são
públicas; têm lugar, em regra, du-
rante o tempo de trabalho. Ao marcar
as reuniões, o conselho deverá levar
em conta as necessidades do estabe-
lecimento. A entidade patronal deve
ser informada, com antecedência, da
hora da reunião.

ARTIGO 31.°

(Participação de representantes
sindicais nas reuniões)

A pedido de um quarto dos mem-
bros do conselho, poderá assistir às
suas reuniões, com voto consultivo,
um delegado dum sindicato que nele
esteja representado.

ARTIGO 3I2.°

(Deliberações do conselho de estabele-
cimento)

1. As deliberações do conselho de
estabelecimento serão tomadas pela
maiotria simples dos membros presen-
tes. Em caso de igualdade de votos,
a proposta considera-se rejeitada.

2. O conselho de estabelecimento
só pode deliberar se estiver presente,
pelo menos, metade dos seus mem-
bros; é admitida a representação por
membros suplentes.

ARTIGO 33.°

(Acta das sessões)

1. De cada sessão do conselho de-
verá ser lavrada uma acta que con-
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tenha, pelo menos, o texto das delibe-
rações e a maioria de votos por que
foram aprovadas. A acta deve ser as-
sinada pelo presidente e por outro
membro. Deverá ainda ser acompa-
nhada duma lista de presenças assi-
nada pessoalmente por cada um dos
participantes.

2. Se a entidade patronal partici-
par ma reunião, a parte correspon-
dente da acta deve ser apresentada à
sua assinatura e ser-lhe fornecida por
cópia.

ARTIGO 34.°

(Suspensão das deliberações)

1. Quando a maioria dos represen-
tantes dum grupo considere que uma
decisão do conselho implica prejuízos
consideráveis para os interesses dos
trabalhadores por ele representados,
a deliberação será suspensa durante
uma semana para que neste prazo
possa ser tentado um acordo, even-
tualmente com a ajuda dos sindicatos.

O pedido de suspensão não poderá
ser renovado para a mesma delibera-
ção.

ARTIGO 35.°

(Participação de representantes
especiais)

Os representantes especiais referi-
dos no n.a 1 do art.° 2'0.° podem parti-
cipar, com voto consultivo, na discus-
são de questões que essencialmente se
refiram aos interesses dos trabalha-
dores eventuais. O mesmo vigora
para a participação da representação
juvenil nas discussões sobre assuntos
dos trabalhadores juvenis.

ARTIGO 36.°

(Regulamento interno)

O conselho pode fixar em regula-
mento interno poir ele aprovado dis-
posições relativas ao seu funciona-
mento.

ARTIGO 37,°

(Gratuitidade do mandato e perda e
dispensa do trabalho dos membros do

conselho de estabelecimento)

1. Os membros do conselho de esta-

belecimento desempenham ás suas
funções gratuitamente.

2. A perda de tempo de trabalho
que, segundo a dimensão e a natu-
reza do estabelecimento, é necessária
para o adequado desempenho das ta-
refas do conselho não confere à enti-
dade patronal o direito de reduzir a
remuneração.

3. Os membros do conselho deverão
ser dispensados da sua actividade pro-
fissional quando e na medida em que
for necessário para o regular cumpri-
mento das suas funções, tendo em
conta a dimensão e a natureza do
estabelecimento.

ARTIGO 3I8.°

(Horas de informação)

Nos estabelecimentos com mais de
liOO trabalhadores, o conselho poderá
também, mediante pormenor izado
acordo com a entidade patronal, fixar
horas de informação mesmo durante
o tempo de trabalho.

ARTIGO 30.°

(Despesas, instalações e meios mate-
riais)

It. As despesas resultantes da acti-
vidade do conselho de estabelecimento
são suportadas 'pela entidade patro-
nal.

2. A entidade patronal deve facul-
tar as instalações e os meios materiais
necessários para as reuniões, horas
de informação e a gestão dos assun-
tos correntes do conselho de estabele-
cimento.

ARTIGO 40.°

(Proibição de cotizações)
É proibido o lançamento e a co-

brança de quotas aos trabalhadores
destinadas ao conselho de estabeleci-
mento.

SECÇÃO IV
Assembleia geral do estabelecimento

ARTIGO 41.°

(Assembleia geral e assembleias
parciais)

A assembleia geral do estabeleci-
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mento ê constítoida p á
r\es deste; dirige-a o presidente do
conselho de estabelecimento. Não é
pública. No caso de não ser possível
realizar uma assembleia conjunta
paira (todos os trabalhadores, devido
à natureza do estabelecimento, reali-
zarnse-ão assembleias parciais.

ARTIGO 42.°

(Assembleias ordinárias
e extraordinárias)

11. O conselho de estabelecimento
deverá apresentar trimestralmente à
assembleia geral um relatório de acti-
vidades. A entidade patronal deve ser
convidada pauta esta assembleia dan-
do-se-lhe conhecimento da ordem do
dia. A entidade patronal tem a facul-
dade de usar da palavra.

12. O conselho tem o direito e, a
pedido da entidade patronal ou de,
pelo menos» um quarto dos trabalha-
dores eleitores, o dever de convocar
a assembleia geral do estabelecimento
e de incluir na ordiem do dia as ques-
tões propostas para deliberação. A en-
tidade patronal deve ser avisada a
tempo da data das reuniões convoca-
das a seu pedido.

ARTIGO 4S.°

(Horas da assembleia do estabeleci-
mento)

li. As assembleias previstas no
n.° li do art.° 42.° e as convocadas a
pedido da entidade patronal, realizam-
-«e durante as horas de trabalho, a
não ser que a natureza do estabeleci-
mento exija imperiosamente uma ou-
tra solução. Os trabalhadores não
sofrerão nenhum desconto na remune-
ração por paorticipatrem nas assem-
bleias do estabelecimento.

&• As outras assembleias têm lu-
gar foira dasi horas de trabalho. Esta
regra pode ser afastada por acordo
com a entidade patronal.

ARTIGO 44.°

(Atribuições e competência da assem-
bleia do estabelecimento)

A assiembleia do estabelecimento
pode submeter propostas ao conselho

e ptonunciar-se soíxre as deliberações
deste; só pode tratar de questões que
respeitem ao estabelecimento ou aos
seus trabalhadores.

ARTIGO 45.°

(Participação de delegados de sindi-
catos e associações patronais)

Em todas as assembleias do estabe-
lecimento podem participair, com voto
consultivo, delegados de sindicatos re-
presentados no estabelecimento. Se a
entidade patronal tomar parte na as-
sembleia do estabelecimento, nos ter-
mos do art.° 42.°, poderá fazer-se
acompanhar dum delegado da asso-
ciação patronal a que pertença.

PARTE III
Conselho colectivo

de estabelecimentos
ARTIGO 46.°

(Requisitos da constituição do conse-
lho colectivo de estabelecimentos)

Quando uma empresa for composta
por vários estabelecimentos, poderá
consitituir^se, por deliberação dos con-
selhos de estabelecimento respectivos,
ao lado destes, um conselho colectivo.
Esta constituição depende da aprova-
ção dos conselhos dos estabelecimen-
tos em que se ocupem pelo menos 75
por cento dos trabalhadores da em-
presa.

ARTIGO 47.°

(Número de membros e composição)

1. Cada conselho de estabeleci-
mento composto de representantes dos
doisi grupos a que se refere o art.° 1Q.°
delegará ao conselho colectivo dois
dos seus membros, e um único mem-
bro se se compuser de representantes
de um só grupo. No caso de serem
delegados dos membros, não devem
pertencer ao mesmo grupo. Cada
membro do conselho colectivo terá
tantos votos quamtos os membros
do seu grupo dentro do conselho ée
estabelecimento que o delegou.



â. Ô número de membros e â com-
posição do conselho colectivo die esta-
belecimentotí podem ser alterados por
convenção colectiva ou por acordo
de estabelecimento (Betriebsverein-
barung) *.

3. Se, de acordo com o n.° 1, o
conselho colectivo tiver mais de 40
membros e se a sua formação não
estiver regulada em convenção colec-
tiva de trabalho, deve concluir-se
entre a entidade patronal e o con-
selho colectivo um acordo de estabe-
lecimento iSO'bne o número de mem-
bros e a composição deste conselho.

4. Se não se chegar a acordo no
caso do número anterior, decidirá
uma comissão de conciliação a cons-
tituir ipara o conjunto da empresa.
Aplicar-se-ão os n.os li, 2 e 4 do
art.° IÕIQ.0, ocupando, porém, o presi-
dente do tribunal do trabalho do
Land (Landes ar beitsgericht) compe-
tente o lugar de presidente do tribu-
nal do trabalho.

ARTIGO 4S.°

(Competência e funcionamento)

1, O conselho colectivo de estabe-
lecimentos só tem competência para
tratar de questões respeitantes ao
conjunto da empresa ou à maioria
dos estabelecimentos que não possam
ser resolvidas pelos conselhos singu-
lares no seio dos respectivos estabe-
lecimentos.

O conselho colectivo não tem su-
premacia sobre os conselhos de esta-
belecimento singulares.

% Quanto ao funcionamento do
conselho colectivo, aplicanusie por
analogia os art.os 27.°, '28.°, 29.°
n.os 2. 3 e 4, 3G." a 34.° e 36.° a 40.°

* O acordo de estabelecimento é uma
convenção colectiva celebrada entre a enti-
dade patronal e o pessoal, sendo este re-
presentado pelo conselho de estabelecimento
ou pelo conselho colectivo de estabelecimen-
tos, com vista à regulamentação das res-
pectivas relações no seio do (s) estabeleci-
mento (s). Cf. arts. 52.°, n.° 2, 57.° e 59.°
(N. T.).

PARTE IV

Cooperação e co-decisão
dos trabalhadores

SECÇÃO I

Disopsições gerais

ARTIGO 4&°

(Regras de cooperação)

lu No quadro das convenções co-
lectivas vigentes, a entidade patro-
nal e o conselho d© estabelecimento
devem cooperar, num espírito de
plena confiança e em colaboração
com os sindicatos e as associações
patronais representadas, no estabele-
cimento, para o bem deste e dos
seus trabalhadores, tendo em consi-
deração o bem comum.

2. A entidade patronal e o con-
selho de estabelecimento devem pôr
de lado tudo quanto possa prejudicar
o trabalho e a paz do estabeleci-
mento. Especialmente não deverão
recorrer a quaisquer medidas de luta
laborai entre si. Ficam imprejudica-
dos os conflitos de trabalho entre as
partes competentes para a celebra-
ção de convenções colectivas.

3. A entidade patronal e o conse-
lho devem reunir-se uma vez por
mês em conferência comum. Deverão.
tratar as questões pendentes com
vontade séria de chegar a acordo e
apresentar propostas [recíprocas para
superar as divergências de opinião.

4. O recurso às comissões de ar-
bitragem e à autoridade só é admis-
sível quando não tenha sido possível
chegar a um acordo no estoaibeleci-
mento.

ARTIGO 50.°

(Comissão de conciliação)

1. Em caso de necessidade cons-
tituirnse-á uma comissão de ^conci-
liação para superar divergências de
opinião entre a entidade patronal e
o conselho de estabelecimento. A co-
missão de conciliação será composta
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de vogais, designados em numero
igual pela entidade patronal e pelo
conselho, e por um presidente impar-
cial que mereça a concordância de
ambas ais partes. Se não houver
acordo sobre a pessoa do presidente,
será ele designado pelo presidente do
tribunal do trabalho. A este compe-
tirá igualmente decidir no caso de
não ter havido acordo acerca do nú-
mero de vogais.

2. A comissão de conciliação deli-
bera por simples maioria após dis-
cussão oral.

3. A comissão de conciliação so-
mente funcionará a pedido de ambas
as partes ooi com o seu acordo. As
decisões da comissão só vinculam as
partes quando elas antecipadamente
se lhes submetem ou posteriormente
as aceitam.

4. Nos casos em que a comissão
de conciliação, de acordo com outras
disposições desta lei,, decida com ca-
rácter obrigatório *, a sua decisão
substitui o acordo entre as partes.
A comissão funcionará a pedido duma
das partes. Se uma das partes não
nomeair quaisqueor membros (n.° 1) ou
se os membros designados por uma
parte faltarem à reunião, apesar de
oportunamente convocados, decidirão
sozinhos o presidente e os membros
presentes.

5. Mediante convenção colectiva de
trabalho, pode determinar-se que em
lugar da comissão de conciliação refe-
rida no n.° 1, se constitua uma co-
missão de conciliação convencional e
que o processo obedeça a normas di-
versas das contidas nos n.os 3 e 4.

ARTIGO 51.°

(Princípios de tratamento do pessoal)

A entidade patronal e o conselho
de estabelecimento devem velar por
que todas as pessoas que se ocupam
no estabelecimento sejam tratadas
de acoirdo com os princípios do direito
e da equidade, especialmente evi-
tando toda a desigualdade de trata-
mento de pessoas por causa da suia
origem rácica ou étnica, religião,

nacionalidade, proveniência (tíer-
kunft) *, actividade ou filiação polí-
tica e sindical ou do seu sexo. A en-
tidade patronal e o conselho devem
abster ̂ se de qualquer actividade de
política partidária dentro do estabe-
lecimento.

ARTIGO 52.°

(Execução das deliberações conjuntas
e acordos de estabelecimento)

•1. A entidade patronal executará
as deliberações tomadas em conjunto
com o conselho de estabelecimento a
menos que se tenha acordado diver-
samente em casos particulares. O
conselho não deve intervir na direc-
ção do estabelecimento mediante ac-
tos unilaterais.

2. Os acordos de estabelecimento
são celebrados pela entidade patronal
e pelo conselho de estabelecimento.
Devem ser reduzidos a escrito, assi-
nados por ambas as partes, afixados
no estabelecimento- eun locais apro-
priados e conservados em bom estado
de legibilidade.

ARTIGO 53I.°

(Protecção dos órgãos constitucio-
nais ao estabelecimento [Betribsver-
fassungsorgane] e dos seus membros)

1. O conselho de estabelecimento
e os representantes mencionados no
art.° 2iO.° não devem ser estorvados
ou impedidos no exercício das suas
funções.

2. Os membros do conselho, os re-
presentantes indicados no art.° 20.°
e os membros da comissão de conci-
liação não devem ser prejudicados
nem favorecidos poir causa da sua
actividade.

ARTIGO 54.°

(Atribuições gerais do conselho de
estabelecimento)

1. O conselho de estabelecimento
tem as seguintes atribuições gerais:

* Cfi\> por exemplo, os arts. 56.°, n.° 2
e 70.°, n.° 2 (N. T.).

* Será o caso dos refugiados, exilados,
apátridas e de pessoas pertencentes a deter-
minadas camadas sociais (N. T.).
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a) solicitar à eintidade patronal
medidas favoráveis ao estabe-
lecimento e ao pessoal;

6) vigiar pelo cumprimento das
leis, regulamentos, convenções
colectivas e acordos de estabe-
lecimento vigentes, favoráveis
aos trabalhador'.:®;

c) receber as reclamações dos tra-
balhadores e, no caso de lhe
parecerem justas, diligenciar
pela sua satisfação mediante
negociações com a entidade pa-
tronal ;

d) promover a admissão no esta-
belecimento de pessoas grave-
mente mutiladas e outras espe-
cialmente necessitadas de pro-
tecção.

2. Os elementos necessários para
o exercício das 'atribuições da ai. b)
do n.° 1, deverão ser fornecidos ao
conselho sempre que os solicitar.

ARTIGO 65.°

(Obrigação de segredo)

li. Todos os membros ou membros
substitutos do conselho de estabele-
cimento estão obrigados a guardar
segredo, mesmo depois do termo do
seu mandato, sobre elementos confi-
denciais ou segredos técnicos e co-
merciais que tenham chegado ao seu
conhecimento em virtude de perten-
cerem ao conselho e que a entidade
patronal tenha expressamente indi-
cado como secretos. Este dever não
existe perante os membros do con-
selho de estabelecimento.

2. O número anterior aplica-se
por analogia aos membros do conse-
lho colectivo de estabelecimentos, aos
membros da comissão de conciliação
(n.° 1 do art.° 5iO.°) e da comissão
de conciliação convoncionail consti-
tuída de acordo com o n.° 5 do art.°
50.°, aos representantes designados
no art.° 2iO.° e aos representantes dos
sindicatos e das associações patro-
nais.

SECÇÃO II

Questões sociais

ARTIGO 5<6.°

(Direito de co-decisão)

1. Na falta de disposição legal ou
de convenção colectiva de trabalho,
o conselho de estabelecimento tem di-
reito de co-decisão nas seguintes
questões:

a) início e termo do trabalho diá-
rio e dos intervalos;

b) tempo e lugatr do pagamento
da remuneração;

c) organização do plano de férias;
d) formação profissional;
e) administração de obras sociais

de âmbito limitado ao estabele-
cimento ou à empresa, qualquer
que seja a sua forma jurídica;

/) questões respeitantes ao regu-
lamento interno e à conduta
dos trabalhadores no estabeleci-
mento ;

g) regulamentação da remunera-
ção do trabalho por tarefa e à
ijpeça;

h) estabelecimento de princípios e
introdução de novos métodos de
remuneração.

2. Na falta de acordo sobre as
questões precedentes, a comissão de
conciliação decidirá vinculativa-
mente, se não houver uma disposição
conforme ao n.° 3 do art.° 5<0.°

ARTIGO 57.°

(Acordos de estabelecimento
facultativos)

Através de acordos de estabeleci-
mento' podem regular-se, especial-
mente :

a) as medidas de prevenção de aci-
dentes de trabalho e de doen-
ças;

b) criação de obras sociais de âm-
bito limitado ao estabelecimento
ou à empresa,, qualquer que
seja a sua forma jurídica.



ARTIGO 58.°

(Colaboração Tia protecção do
trabalho)

lv O conselho de estabelecimento
deverá cuidar da eliminação de pe-
rigos de acidentes e de doença, apoiar
as entidades encarregadas da vigi-
lância dos estabelecimentos indus-
triais e os demais organismos inte-
ressados nesta luta através de ape-
los, conselhos e informações, assim
como empenhar^se pela observância
das prescrições sobre protecção do
trabalho».

2. O conselho deve ser consultado
quando se pretender introduzir ou
experimentar dispositivos de segu-
rança no trabalho e no caso de in-
quéritos sobre acidentes de trabalho
conduzidos pela entidade patronal,
pelos funcionários encarregados da
vigilância dos estabelecimentos in-
dustriai» ou por outros organismos
interessado®.

ARTIGO 5/9.°

(Supremacia das convenções colecti-
vas de trabalho gerais)

Na medida em que remuneração e
outras condições de trabalho são
usualmente reguladas por convenção
colectiva de trabalho, não são permi-
tidos acordos de estabelecimento, a
menos que uma convenção colectiva
de trabalho permita expressamente
a conclusão de acordos de estabeleci-
miento complementares.

SECÇÃO III

Questões de pessoal

ARTIGO 60.°

(Conceito)

lu Nos estabelecimentos que te-
nham normalmente mais de 2>0 tra-
balhadores eleitores', o conselho tem
o direito de cooperação e co-decisão
nos questões de pessoal, de acordo
com as disposições desta secção.

2. Para o© efeitos jlesta lei, _as
questões de pessoal são: admissão,

reorganização de grupe, transferên-
cia e despedimento de trabalhadores.

3. Não se considera transferência
a atribuição de um outro posto de
trabalho dentro da mesma secção au-
tónoma do estabelecimento, ou dentro
do mesmo estabelecimento na mesma
localidade e em idênticas condições de
trabalho, quando isso não implica
pior situação para o trabalhador. Se
os trabalhadores, em virtude da es-
pecial natureza do seu trabalho, não
podem estar normalmente ocupados
a título "permanente na mesma loca-
lidade, não se considera como trans-
ferência, para os efeitos desta lei, a
fixação do lugar em que devam pres-
tar o trabalho. As convenções colec-
tivas e os acordos de estabelecimento
poderão fixar regulamentação mais
detalhada.

ARTIGO 61.°

(Co-decisão na admissão do pessoal)

li. Sempre que resolva admitir tra-
balhadores, a entidade patronal deve
informar tempestivamente o conselho
de estabelecimento acerca do lugar
a preencher e sobre a pessoa do can-
didato.

2. Se o conselho tiver objecções a
apresentar contra a admissão, deve
comunicá-las por escrito à entidade
patronal, com a indicação dos moti-
vos, no prazo duma semana. Se não
houver acordov a entidade patronal
tem legitimidade para admitir o can-
didato provisoriamente. O conselho
pode, todavia, recorrer ao tribunal
de trabalho, no prazo de dois meses,
para se decidir se há motivo para
recusa do consentimento (n.° 3).

3. O conselho só pode negar o seu
consentimento:

a) quando a admissão implique
violação de lei, regulamento,
convenção colectiva, acordo de
estabelecimento, decisão judi-
cial ou administrativa;

b) quando exista presunção, fun-
dada sobre factos concretos, de
que a admissão dum candidato
inapto para o lugar resulta de
relações pessoais;

c) quando exista presunção, fun-
dada sobre factos concretos de
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que a admissão se realiza para
prejudicar outros trabalhado-
res ou novos candidatos igual-
mente aptos, por motivos de
origem, religião, nacionalidade,
proveniência, sexo e filiação ou
actividade política ou sindical;

d) quando, com base em factos
concretos, exista o receio fun-
dado de que o candidato possa
vir a perturbar a paz do esta-
belecimento pela sua conduta
anti-social ou ilegal

ARTIGO 62.°

(Eficácia das decisões do tribunal
di trabalho)

1. No caso de o tribunal do tra-
balho aceitar o pedido do conselho do
estabelecimento, a relação de traba-
lho provisório termina no prazo má-
ximo de 14 dias após a entrada em
vigor da sentença.

2. A partir do dia em que, de
acordo com o número anterior, ter-
mina a relação de trabalho, a enti-
dade patronal não pode continuar
a ocupar no estabelecimento o tra-
balhador admitido provisoriamente.

ARTIGO 63.°

(Reorganização de grupos e trans-
ferências)

Os artigos 61.° e 62.° aplicam-se
por analogia às reorganizações de
grupos e transferências, com a modi-
ficação de que se consideram anula-
das, com o decurso do prazo referido
no n.° 1 do artigo anterior, ajs deci-
sões provisórias da entidade patro-
nal.

ARTIGO 64.°

(Multas)

1. O conselho de estabelecimento
pode, no processo referido no art.°
Ga.0, solicitar ao tribunal do trabalho
que, no caso de este atender o pe-
dido, proíba na sentença a entidade
patronal de manter as medidas adop-
tadas em relação ao pessoal.

2. Se o tribunal de trabalho tiver
estabelecido uma proibição de acordo
com o número anterior e a entidade

patronal não der imediato cumpri-
mento à ordem judicial, apesar da
ameaça duma multa, o presidente
do tribunal do trabalho deve, a pe-
dido do conselho, condená-la a multa
na importância mínima do quádruplo
da remuneração normal diária do
trabalhador por cada dia útil em
que, após a ameaça, se tenha man-
tido o não cumprimento.

ARTIGO 65,°

(Empregados dirigentes)

O conselho de estabelecimento deve
ser prévia e tempestivamente infor-
mado das admissões e mudanças das
pessoas designadas na ai. c) do n.° '2
do art.° 4.°

ARTIGO 66.°

(Despedimento e admissão)

1. O conselho de estabelecimento
deve ser ouvido amtes de qualquer
despedimento.

2. Quando se pretenda empregar
ou despedir:

a) mais de 5 trabalhadores nos es-
tabelecimentos que tenham em
regra mais de 20 e menos de 5'D1;

6) dez por cento dos trabalhadores
ocupados normalmente, ou en-
tão mais de 25 trabalhadores,
em estabelecimentos que tenham
ordinariamente pelo menos 90
e menots de 5KM>;

c) pelo meno® 5*0 trabalhadores
nos estabelecimentos que te-
nham normalmente pelo menos
500.

a entidade patronal deverá informar
o conselho, logo que possível, e con-
ferenciar com este sobre a espécie e
o número das admissões ou despedi-
mentos necessáriòfe, assim como so-
bre o modo de evitar consequências
particularmente duras nos despedi-
mentos'.

3. Ficam imprejudicadas as dis-
posições da lei de protecção no des-
pedimento (Kilndigungsschutzgesetz)
de 101 de Agosto de 1'951.

4. Quanto um trabalhador pertur-
bar séria e repetidamente a paz do
estabelecimento através duma con-



duta anti-social ou ilegal, o conselho
pode exigir da entidade patronal o
seu despedimento ou transferência.
Se esta exigência não for satisfeita,
poderá pedir ao tribunal do trabalho
a declaração de que ela tem funda-
mento. Se a decisão do tribunal for
favorável, a entidade patronal deverá
aplicar imediatamente as medidas re-
queridas pelo conselho com obser-
vância do prazo de despedimento.
Aplica-se por analogia o art.° 64.°
com a ressalva de que o conselho
pode pedir ao tribunal do trabalho
que proíba a entidade patronal de
continuar a empregar o trabalhador
no estabelecimento ou, no caso de ter
sido pedida a transferência, no seu
anterior posto de trabalho.

SECÇÃO IV

Questões económicas

ARTIGO 67.°

(Competência da comissão económica)

1. Para promover uma colabora-
ção baseada na confiança entre o
conselho de estabelecimento e o em-
presário e assegurar uma informa-
ção recíproca sobre questões econó-
micas, será criada,; em todas as em-
presas que tenham normalmente mais
de 100 trabalhadores permanentes,
uma comissão económica.

2. A comissão económica tem di-
reito de ser informada sobre as ques-
tões económicas da empresa, com
acesso aos documentos, na medida
em que não sejam prejudicados os
ísdgredos técnicos e comerciais da
empresa. Os membros da comissão
económica devem guardar segredo
sobre as questões que possam afec-
tar a capacidade de concorrência da
empresa.

3. Consideram-se questões econó-
micas, para os efeitos do número an-
terior :

a) os métodos de fabrico e de tra-
balho ;

b) o programa da produção;
c) a situação económica da em-

presa;

d) a situação da produção e das
vendas;

e) outros assuntos que possam
afectar essencialmente os inte-
resses dos trabalhadores da
empresa.

ARTIGO 68.°

(Designação e composição da comis-
são económica)

1 A comissão económica compõe-
-se de um mínimo de quatro a um
máximo de oito membros, que devem
pertencer à empresa, sendo um deles,
pelo menos, membro do conselho de
estabelecimento. Os membros deverão
possuir ais qualidades profissionais
e pessoais necessárias para o preen-
chimento das suas funções; são-lhes
aplicáveis por analogia o art.° 53.°
e o n.° 1 do art.° 6(5.°

2i. Metade dos membros da comis-
são económica é designada pelo con-
selho de estabelecimento pela dura-
ção do seu mandato. Se uma empre-
sa for composta de vários estabele-
cimentos e se houver constituído um
conselho colectivo de estabelecimentos,
será este que designa a metade do©
membros da comissão económica;
neste caso, o mandato dos membros
desta comissão termina no momento
em que cessar o mandato da maioria
•dos membros do conselho colectivo
que tivessem tido direito de partici-
par na designação. Quando numa
empresa composta de vários estabe-
lecimentos! não exista conselho colec-
tivo, a metade dos membros da co-
missão económica será designada pe-
los membros dos conselhos de esta-
belecimento; o mandato dos membros
da comis-são termina simultanea-
mente com o mandato da maioria dos
membros dos conselhos de estabele-
cimento que tivessem tido direito de
participar na designação.

3. A outra metade dos membros
da comissão económica é designada
pelo empresário; o seu mandato cor-
res-ponde ao mandato dos membros
designados segundo o número ante-
rior.

4. Se uma das partes não desig-
nar membros, ou se os membros^ de
uma dais partes faltarem às reuniões
©em motivo justificado, a comistsão
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económica poderá funcionar com me-
tade dos seus membros.

ARTIGO 69.°

(Reuniões da comissão económica.
'Relatório trimestral. Balanço)

1. A comissão económica deve reu-
nir uma vez por mês.

2. A pedido de dois membros da
comissão, o empresário deverá enviar
às reuniões, se nelas não participar
pessoalmente ou mediante represen-
tante, os chefes de serviço ou téc-
nicos competentes paira o esclareci-
mento de questões determinadas.

3. O empresário deverá, junta-
mente com a comissão económica e o
conselho de estabelecimento, e pelo
menos uma vez em cada trimestre,
dar conhecimento ao pessoal da si-
tuação e evolução da empresa.

4. O balanço anual deverá ser ex-
plicado à comisisão económica na pre-
sença do conselho de estabelecimento.

ARTIGO 70.°

(Divergências sobre o âmbito do
dever de informação)

1. Se, contrariamente ao pedido
de metade dos membros da comissão
económica, for recusada ou insufi-
ciente a informação sobre assuntos
económicos abrangidos pelo art.° 67.°,
as divergências deverão ser aplana-
das pelo empresário e o conselho de
estabelecimento.

2. Se não houver acordo entre o
empresário e o conselho, decidirá
vinculativamente a comissão de con-
ciliação; não se aiplica, aqui, o n.° 5
do art.° 60.°

ARTIGO 71.°

(Relatório trimestral nas pequenas
(empresas)

Para as empresas que empreguem,
em regrai, mais de 2'0 e menos de
100 trabalhadores permanentes elei-
tores, vigora o n.° 3* do art.° 69.°,
com a ressalva de que a informação
ao pessoal será prestada pelo empre-
sário juntamente com o conselho de
estabelecimento.

ARTIGO 72.°

(Direito de co-decisão nas modifica-
ções do estabelecimento)

1. 0 conselho de estabelecimento
terá direito de co-decisão nos esta-
belecimentos que ocupem normal-
mente mais de 20 trabalhadores elei-
tores a respeito das modificações
projectadas que possam ter como
consequência prejuízos sérios para o
pessoail ou para uma parte conside-
rável do pessoal. Consideram-se mo-
dificações do estabelecimento, para
este efeito:

a) redução ou suspensão da acti-
vidade de todo ou de partes
essenciais do estabelecimento;

b) transferência de todo ou de par-
tes essenciais do estabeleci-
mento ;

c) fusão com outros estabelecimen-
tos;

d) modificações fundamentais do
objecto do estabelecimento ou
das suas instalações, na medida
em que não resipoindaim clara-
mente a uma mudança da situa-
ção do mercado;

e) introdução de métodos de traba-
lho substancialmente novos, na
medida em que não correspon-
dam ou não sirvam claramente
o progresso técnico.

2. Quando não tiver lugar uma
composição dos interesses em jogo, o
empresário ou o conselho de estabele-
cimeinto podem recorrer à mediação
de uma autoridade pública. Se esta
mediação* não for utilizada ou não der
resultado),, o empresário ou o conselho
podem dirigir-se a uma comissão de
mediação composta, na falta de acor-
do em contrário, de dois vogais e dum
presidente imparcial. O empresário e
c conselho designam cada um seu vo-
gal, se possível entre as pessoas per-
tencentes à empresa. Sobre a pessoa
do presidente devem ambos estar de
acordo. Não havendo acordo, será de-
signado peloi presidente do tribunal
de 2ua instância (Oberlandesgericht).
O período 3.° do n.° 4 do art.° &0.°,
bem como o® art.os 53.° e 5i5.°, apli-
cam-se por analogia.



ARTIGO 73.°

(Acordo, Proposta de acordo à comis-
são de mediação)

li. O empresário e o conselho de
estabelecimento deverão apresentar
à comissão de mediação propostas
concretas paira superar as divergên-
cias existentes. Aquela comissão deve
tentar o acordo das partes. Havendo
acordo, deve ser reduzido a escrito e
assinado pelas partes e pelo presi-
dente.

2. Se não conseguir um acordo, a
comissão de mediação deve ela pró-
pria apresentar uma proposta para
resolver a divergência, podendo afas-
tar-se das propostas das partes. A
proposta de acordo será aprovada por
maioria simples, a não ser que outra
coisa tenha sido convencionada entre
o empresário e o conselho; deve con-
ter a indicação da data em que foi
aprovada, ser assinada e fundamen-
tada por escrito pelo presidente da
comissão de mediação, a menos que
as partes tenham renunciado expres-
samente à fundamentação.

3!. Deverá ser enviada a cada uma
das partes e depositada no tribunal
do trabalho competente uma cópia,
assinada pelo presidente, do acordo
firmado nos termos do n.° 1, ou da
proposta de acordo nos termos do
n.° 2.

ARTIGO 74.°

(Efeitos do acordo e da proposta
de acordo)

No caso de acordo (n.° 1 do
art.° 7&.°) ou de uma proposta de
acordo (n.° 2 do art.° 73.°), se o
empresário, em virtude de acções ou
omissões que, sem motivos imperiosos,
se afastam do acordo ou da proposta
de acordo, se vê obrigado a realizar
des-pedimentos, os trabalhadores afec-
tados pelos despedimentos juridica-
mente eficazes podem recorrer ao tri-
bunal do trabalho, pedindo que o em-
presário seja condenado ao paga-
mento de indemnizações; aplica-se
por analogia o art.° 8.° da lei de pro-
tecção no despedimento de HO de
Agosto de 1961, com a ressalva de
que, na fixação da indemnização, de-

vem ser consideradas a antiguidade
do trabalhador e a situação económica
do trabalhador e da empresa.

ARTIGO 75.°

(Escolha de processo)

Para a resolução das suas diver-
gências, o empresário e o conselho de
estabelecimento podem acordar num
processo diferente do previsto nos
art.os 72.°, n.° 2, 73.° e 74.°

SECÇÃO V

Participação dos trabalhadores
no conselho fiscal

ARTIGO 76.°

(Participação no conselho fiscal das
sociedades anónimas e comanditas por

acções)

1. O conselho fiscal das sociedades
anónimas e comanditas por acções
deve ser constituído, na terça parte,
por representantes dos trabalhadores.

2i. Os representantes dos trabalha-
dores serão eleitos em votação geral,
secreta, igualitária e directa por to-
dos os trabalhadores dos estabeleci-
mentos da empresa que, de acordo
com o art.° 6.°, sejam eleitores, pelo
tempo determinado na lei ou nos esta-
tutos para os membros a eleger pela
a&sembleia geral. Quando se eleger
um só representante dos trabalhado-
res, deve este pertencer a um estabe-
lecimento da empresa. No caso de se
elegerem dois ou mais representantes
dos trabalhadores, pelo menos dois
deles devem pertencer a um estabele-
cimento da empresa, sendo um assala-
riado e outro empregado; aplica-se
por analogia o n.° 3 do art.° 10.° Se
mais de metade dos trabalhadores dos
estabelecimentos da empresa forem
mulheres, deverá figurar ao menos
uma delas como representante dos
trabalhadores no conselho fiscal. O
art.° >53.° aplica-se por analogia aos
representantes dos trabalhadores.

& Os conselhos de estabelecimento
e os trabalhadores podem apresentar
candidaturas. As candidaturas dos
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trabalhadores devem s<er subscritas
por um décimo, pelo menos, dois tra-
balhadores eleitores dos estabeleci-
mentos dfa empresa ou por rum mí-
nimo de 100 trabalhadores eleitores.

4. Na eleição dos representantes
do® trabalhadores para o conselho
fiscal da empresa dominante dum
Konzern (período 1.° e 2.° do n.° 1
do ajrt.0 1'7.° da lei das sociedades por
acções), tomam parte também os
trabalhadores dos estabelecimentos
das restantes empresas do Konzern.
Nestes casos, pode ter lugar uma elei-
ção indirecta, através de delegados.

&. A designação de um represen-
tante dos trabalhadores para membro
do conselho fiscal pode ser revogada
antes de terminar o período do man-
dato ipaira que foi eleito, sob proposta
dos conselhos de estabelecimento ou
de um quinto, pelo- menos, dos traba-
lhadores eleitores dos estabelecimen-
tos da empresa mediante deliberação
dos trabalhadores eleitores. A delibe-
ração necessita de uma maioria que
abranja pelo menos três quartos dos
voto® emitidos. Aplicam-se à votação
os preceitos dos n.os 2 e 4.

6. ÀS sociedades anónimas fami-
liares que tenham menos de 5'00 tra-
balhadores não são <aplicáveis ais dis-
posições sobre a participação dos
trabalha doares no conselho fiscal. Con-
sideram-se familiares as sociedades
anónimas cujo accionista é uma única
pessoa natural ou cujos accionistas
são entre si parentes ou afins, de
acordo com os n.os 2 a 5 do art.° 1I0.°
da lei de reajustamento fiscal (Steue-
ranpassungsgesetz), de 16 de Outubro
de lf9i34. O mesmo se aplica às socie-
dades em comandita por acções.

ARTIGO 77.°

(Participação no conselho fiscal das
sociedades por quotas, sindicatos mi-
neiros, mútuas de seguros e coopera-

tivas)

1. Nas sociedades por quotas e
sindicatos mineiros com personalidade
jurídica que tenham mais de 5:00 tra-
balhadores, deve constituir-se um con-
selho fiscal. A sua composição, di-
reitos e obrigações, determinam-se
pelos n.os 3, 4, períodos T e 2 do n.° 5
do art.° 90u°, pelos art.os 99.° a 114.°,

lil)6.0, 118.° n.° 2, 1(25.° n.° 3, 1Í71.0 e
2108.° n.° 2 da lei das sociedades por
acções1 e pelo art.° 76.° da presente lei.

2. Se numa mútua de seguros com
mais de &00 trabalhadores existir con-
selho fiscal, tem aplicação o art.° 76.°
desta lei.

3i. O creferido art.° 76.° aplicar-se-á
igualmente às cooperativas de produ-
ção e consumo com mais de 500 traba-
lhadores. Os estatutos só podem fixar
um número de membros do conselho
fiscal divisível por três. O conselho
fiscal deve ser convocado pelo menos
uma vez em cada trimestre.

ARTIGO 77.° a

Na medida em que, de acordo com
o art.° 76.° ou 77.°, a 'participação dos
trabalhadores no conselho fiscal duma
empresa dominante depende da exis-
tência ou do número de trabalhadores,
os trabalhadores dos estabelecimentos
duma empresa Konzern consideram-se
trabalhadores da empresa dominante,
se existir entre as> empresas um pacto
de domínio (Beherrschungsvertrag)
ou se a empresa dominada estiver
incorporada na empresa dominante *.

PARTE V

Disposições penais

ARTIGO 78,°

(Acções puníveis contra os órgãos
constitucionais da empresa e seus

membros)

1. Será punido com multa ou com
prisão até seis meses todo aquele que:

a) dificultar intencionalmente as
eleições previstas nesta lei, do
conselho de estabelecimento, do
conselho colectivo de estabeleci-
mentos, dos representantes refe-
ridos no art.° 20.0 ou dos re-
presentantes dos trabalhadores
no conselho fiscal, ou influen-
ciar aquelas eleições mediante

* Cfr. arts. 15.° a IR.0, 291.° e 319.° a
327.° da lei das sociedades por acções de
1965 (N. T.).



imposição ou ameaça de desvan-
tagens, ou mediante a atribui-
ção ou promessa de benefícios;

b) impedir ou perturbar inten-
cionalmente a actividade do
conselho de estabelecimento, do
conselho colectivo de estabeleci-
mentos, da comissão de concilia-
ção, dos representantes referi-
dos no art.° 20.°, da comissão
económica, da comissão de me-
diação, ou dos representantes
dos trabalhadores no conselho
fiscal;

c) prejudicar ou favorecer inten-
cionalmente por causa das suas
funções, um membro efectivo ou
substituto do conselho de esta-
belecimento ou do conselho co-
lectivo de estabelecimentos, um
membro da comissão de concilia-
ção, da comissão económica cm
da comissão de mediação, algum
dos representantes a que se re-
fere o art.° 2iO.°, ou algum re-
presentante dos trabalhadores
no conselho fiscal;

d) não cumprir intencionalmente
os seus deveres de esclareci-
mento ou de informação indica-
dos nos art.os 61.°, n.° X, 66.°,
n.° 2, 67.°, n.° 2, m.°, n.os 3 e 4,
e Tl.0, ou os cumprir faltando à
verdade, de forma incompleta
ou tardiamente.

2. Todo aquele que cometer um
dos actos referidos no número ante-
rior com intenção de provocar prejuí-
zos à empresa, ao estabelecimento ou
ao pessoal, será punido com prisão
até um ano. Pode, além disso, ser-lhe
aplicada uma multa.

3. Quem cometer, por negligência,
qualquer das acções previstas na ai.
d) do n.° 1, será punido com multa
até 5000 marcos.

4. Na fixação da pena, ter-se-á
em conta o interesse económico do
autor da infracção.

5. O procedimento criminal só tem
lugar a pedido do conselho de estabe-
lecimento, do presidente da junta elei-
tonal ou do empresário. O pedido pode
ser deduzido no prazo de quatro se-
manas a contar do momento em que
o conselho, o presidente da junta ou
o empresário tomaram conhecimento

do facto. É
do pedido.

Demitida a desistência

ARTIGO 79.°

(Violação do dever de sigilo)

1. Quem, por dolo ou negligência,
agir contra o disposto no art.° 55.°,
inclusive quando declarado aplicável
pelo período 2.° do n.° 1 do art.° 68.°,
será punido com multa ou prisão até
seis meses.

2. Todo aquele que agir com inten-
ção de obter, para si ou para outrem,
uma vantagem patrimonial, ou de
causar prejuízos ao estabelecimento
ou à empresa, será punido com prisão
até um ano; além disso, poderá ser-
nlhe aplicada uma multa. Poderá
ainda ser-lhe retirada a vantagem
patrimonial conseguida mediante a
actuação ilícita.

3. O procedimento criminal só se
inicia a pedido da entidade ^patronal
ou do empresário. Aplicam-se por
analogia o n.° 4 e os períodos 2.° e 3.°
do n.° 5 do art.° 78,°

ARTIGO 80.°

1 (Sanções contra os membros das co-
missões de mediação)

Aos membros da comissão de me-
líação que não trabalhem na em-

presa,, aplica-se o regulamento contra
o suborno e a violação de sigilo de
pessoas não contratadas', na sua re-
dacção de 22 de Maio de 1943, com a
ressalva de que não é necessário o
compromisso a que se refere o art.° 1.°
daquele regulamento.

PARTE VI

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 81.°

(Estabelecimentos de fim ideal)

li. Os artigos 67.° a 77.° não se
aplicam aos estabelecimentos que sir-
vam objectivos políticos, sindicais,
confessionais, caritativos, educativos,
científicos, artísticos e similares. As
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demaás> disposições desta íeí só sé
aplicarão na medida em que se não
oponham à especial natureza do esta-
belecimento.

2. Esta lei não se aplica às comu-
nidades religiosas e aos seus institu-
tos caritativos e educativos, qualquer
que seja a sua forma jurídica.

ARTIGO 8<2.0

(Competência dos tribunais do tra-
balho)

1. Os tribunais do trabalho são
competentes:

a) para decidir sobre a necessidade
de criação, composição e reali-
zação da eleição do conselho de
estabelecimento, do conselho co-
lectivo de estabelecimentos, da
representação dos trabalhadores
eventuais, da representação ju-
venil e da representação especial
criada por convenção colec-
tiva *;

b) para decidir sobre a necessidade
da criação e a composição da
comissão económica, bem como
da designação dos seus mem-
bros;

c) ipara nomear ou destituir a jun-
ta eleitoral;

d) para dissolução do conselho de
estabelecimento, da representa-
ção dos trabalhadores eventuais,
da representação juvenil e da
representação especial instituída
por convenção colectiva;

e) para decidir sobre a duração do
mandato dos membros do conse-
lho de estabelecimento, dos re-
presentantes dos trabalhadores
eventuais, da representação ju-
venil* da representação especial
instituída em convenção colec-
tiva e da comissão económica;

/) ipara decidir sobra a perda da
qualidade de membro do conse-
lho de estabelecimento, do con-
selho colectivo de estabeleci-
mentos, da representação dos
trabalhadores eventuais, da re-
presentação juvenil e da repre-
sentação especial instituída em
convenção colectiva;

* Cfr. art. 20.° (N. T.).

g) para decidir sobre o direito de
voto, a elegibilidade,, a quali-
dade de trabalhador e a pertença
a certo grupo de um trabalha-
dor;

h) para decidir se um estabeleci-
mento anexo ou uma parte do
estabelecimento é independente
ou não do estabelecimento prin-
cipal ;

i) para decidir sobre a competên-
cia, gestão e actividade do con-
selho de estabelecimento, do
conselho colectivo de estabeleci-
mentos, da representação dos
trabalhadores eventuais, da re-
presentação juvenil, da repre-
sentação especial instituída em
convenção* colectiva, da comissão
de conciliação, da comissão eco-
nómica e da comissão de media-
ção;

k) para decidir sobre a existência,
inexistência ou execução de
acordos de estabelecimentos;

l) para decidir sobre a recusa do
consentimento do conselho de es-
tabelecimento, do conselho colec-
tivo de estabelecimentos e da
representação especial instituí-
da em convenção colectiva, em
questões relativas ao pessoal; ^

m) para decidir sobre a exigência
do conselho de estabelecimento
ou da representação especial
instituída em convenção ̂  colec-
tiva no tocante ao despedimento
ou transferência dum trabalha-
dor;

n) para a cominação de multas em
questões respeitantes ao pes-
soal;

o) para decidir sobre a necessidade
de eleger representantes dos
trabalhadores no conselho fiscal
de cooperativas de produção e
consumo;

p) para decidir sobre a realização
da eleição dos representantes
dos trabalhadores no conselho
fiscal;

q) para decidir sobre a realização
de votação destinada a revogar
a designação dum representante
dos trabalhadores no conselho
fiscal;

r) para decidir sobre a impugna-
ção da eleição do conselho de
estabelecimento, da representa-



câò dos trabalhadoras eventuais,
da representação juvenil e da
representação especial instituída
em convenção colectiva;

s) para decidir sobre a impugna-
ção da eleição dos represen-
tantes dos trabalhadores no
conselho fiscal e sobre a impug-
nação da votação destinada a
revogar a designação desses re-
presentantes, de acordo com a
regulamentação a que se refere
a ai. g) do art.° 87.° da presente
lei.

2. O presidente do tribunal do
trabalho decide:

a) sobre o número dos vogais e a
designação do presidente impar-
cial da comissão de conciliação
constituída para superar as di-
vergências entre a entidade pa-
tronal e o conselho de estabele-
cimento ;

6) sobre a imposição e a execução
de sanções em questões respei-
tantes ao pessoal *.

3. O presidente do tribunal do tra-
balho do Land decide sobre o número
de vogais e a nomeação do presidente
imparcial das comissões de concilia-
ção constituídas para resolver as di-
vergências entre a entidade patronal
e o conselho colectivo de estabeleci-
mentos.

ARTIGO 83.° **

ARTIGO 84.°***

ARTIGO 85>.°

(Relações com outras leis)

1. As prescrições da lei das coope-
rativas (Genossenschaftsgesetz) so-
bre a composição do conselho fiscal,

* Cfr. arts. 64.° e 65.°, n.° 4 (N. T.).
** Revogado pelo n.° 2 do art. 121.° da

lei dos tribunais do trabalho (Arbeitsgeri-
chtsgesetz), de 3 de Setembro 1953 (N. T.).

*** Este artigo, que introduzia alterações
à lei das sociedades por acções de 1937,

bem coinô sobro a ôkiçaô Ô a destitui-
ção dos seus membros, não têm apli-
cação na medida em que contrariem
o preceituado nesta lei.

'2. As disposções desta lei sobre os
representantes dos trabalhadores no
conselho fiscal não se aplicam às em-
presais designadas no art.0 ll° da lei
da co-decisão dos trabalhadores no
conselho fiscal e na direcção das em-
presas do carvão e das indústrias de
ferro e aço (Mitbestimmungsgesetz)
Eisen und Kohle), de 21 de Maio de
19-51.

ARTIGO Ã6.°

(Conselhos de estabelecimento exis-
tentes à data da entrada em vigor

desta lei)

Os conselhos» de estabelecimento
existentes na data da entrada em
vigor desta lei continuarão em exercí-
cio até ao limite máximo de seis me-
ses a contar dessa data, e terão os
direitos e deveres atribuídos pela pre-
sente lei. Isto não vale para os casos
em que segundo esta lei não tenha
que se constituir um conselho de esta-
belecimento.

ARTIGO 87.°

(Regulamento eleitoral)

O governo federal estabelecerá, com
o consentimento do conselho federal
(Bundesrat), disposições reguladas
das eleições mencionadas nos airt.os 6.°
a 2iO.°, 46.° e 47.°, 7*6.° e 77.°, sobre:

a) a preparação da eleição, em es-
pecial a organização dos cader-
nos eleitorais e o cálculo do nú-
mero de representantes;

ò) o prazo para exame dos cader-
nos eleitorais e a formulação de
reclamações contra os mesmos;

c) as listas eleitorais e o prazo
para a sua apreciação;

d) o anúncio das eleições e os pra-
zos para a sua publicação;

e) a votação;
/) a verifcação do resultado eleito-

deixou de ter aplicação a partir da vigência
da nova lei das sociedades por acções, de
6 de Setembro de 1965 (N. T.).
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ral e os prazos psura á sua pu-
blicação ;

g) a impugnação da eleição;
h) a conservação das actas eleito-

rais;
i) a revogação do mandato dos re-

presentantes dos trabalhadores
no conselho fscal.

ARTIGO 88.°

(Serviços públicos, navegação marí-
tima e aérea)

lk A presente lei não se aplica ao®
estabelecimentos e sierviços do Estiado
Federal, dos Estados Federados, das
Comunas e doutras corporações e ins-
tituições de direito público. A regu-
lamentação fica reservada, neste âm-
bito, pa/na uma lei especial.

2. Até à entrada em vigor da lei
prevista no n.° 1, aiplicair-se-ão nesta
matéria as prescrições vigentes à
data da entrada em vigor da presente
lei.

3'. Esta lei não s'e aplica a estabele-
cimentos de navegação marítima e
aérea. Lei especial estabelecerá a re-
gulamentação para estes casos.

4. Até à entrada em vigor da lei
prevista no n.° 3, as disposições da
presente lei aplicar^se-ão aos estabe-
lecimentos terrestres de navegação
marítima e aérea.

ARTIGO 8i9.°

(Prmeira eleição dos representantes
dos trabalhadores no conselho fiscal)

1. As eleições previstas nos art.os

7'6.° e 77.° terão lugar pela primeira
vez duas semanas antes da primeira
assembleia geral que tiver lugar após
a entrada em vigor da presente lei.
Os representantes dos trabalhadores
eleitos para o conselho fiscal entram
em exercício com o termo da assem-

bleia geral referida no período ante-
rior.

2. O mandato de todos os membros
do conselho fiscal termina com a as-
sembleia geral a que faz referência
o número anterior *.

ARTIGO 9IO.°

(Revogação de legislação dos Esta-
dos. Denúncia dos acordos de estabe-

lecimento)

Com a entrada em vigor desta lei,
ficam revogadas as disposções legais
dos Estados Federados destinadas a
regular os conselhos de estabeleci-
mento e a eleição dos mesmos, sem
prejuízo do disposto no n.° 2 do art.°
88.° Os acordos de estabelecimento
existentes podem ser denunciados an-
tes de decorridos seis meses sobre a
entrada em vigor da presente lei,
com aviso prévio de três meses, paira
terminarem no fim dum trimestre,
caso se não tenha estabelecido prazo
de denúncia mais curto.

ARTIGO 91.°

(Vigência no Estado de Berlim)

Esta lei vigora também no Estado
de Berlim, de acordo com o disposto
nos art.os 13.° e 14.° da lei sobre a
posição do Estado de Berlim no sis-
tema financeiro federal (terceira lei
de transição), de 4 de Janeiro de
19&2.

ARTIGO 9,2.°

(Entrada em vigor)

Esta lei entra em vigor um mês
após a sua publicação.

* A assembleia a que se refere este artigo
é a assembleia geral da sociedade que elege
os membros do conselho fiscal (N. T.).
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I V - L E I DA CO-DECISÃO DOS TRABALHADORES NO CON-
SELHO FISCAL E NA DIRECÇÃO DAS EMPRESAS DA
INDÚSTRIA DO CARVÃO, DO FERRO E DO AÇO

(Gesetz iiber die mitbestimmung der arbeitnehmer in den
aufsichtsráten und vorstanden des unternehmen des bérg-
ba imd der eisen und stahlerzeugenden industrie)

PARTE I

Disposições gerais

ARTIGO 1.°

(Âmbito de aplicação)

1. De acordo com a presente lei, os
trabalhadores têm direito de co-deci-
são (Mitbestimmungsrecht) no con-
selho fiscal e nos restantes órgãos le-
gais :

a) das empresais cuja actividade
predominante consista na ex-
tracção da hulha, linhite ou mi-
nério de ferro, ou na prepara-
ção, coquef acção, gazeificação
ou produção de briquetes destas
matérias básicas e cuja explo-
ração esteja submetida ao con-
trole das autoridades mineiras;

6) das empresas produtoras de fer-
ro e aço, no âmbito definido pela
lei n.° 27 da Alta Comissão
Aliada, de 16 de Maio de 11915-0,
na medida em que essas empre-
sais tenham sido convertidas em
sociedades previstas na lei
n.° 27 (Einheitsgesellschaften),
ou continuem noutra fornia a
sua exploração e não s'ejam
liquidadas;

c) das empresam que dependam de
qualquer uma das anteriormen-
te mencionadas ou que devam
ser liquidadas de acordo com a
lei n.° 2i7 da Alta Comissão
Aliada, desde que preencham os
pressupostos da ai. a) ou pro-
duzam predominantemente ferro
e aço.

2. A presente lei aplicar-se-á ape-
nas às empresas referidas no n.° 1
que revistam a forma de sociedades
anónimas, sociedades de responsabili-

dade limitada ou sindicatos mineiros
com personalidade jurídica, e que em-
preguem em regra mais de mil traba-
lhadores ou sejam sociedades a que
s^ refere a lei n.° 27 (Einheitsgesell-
chaften).

ARTIGO 2.°

(Limitação da aplicabilidade doutras
leis)

Não são aplicáveis às empresas
mencionadas no artigo anterior as
disposições da lei das sociedades anó-
nimas, da lei das sociedades de
responsabilidade limitada, das leis
mineiras e da legislação orgânica
do estabelecimento (Betriebsverfas-
sungsrecht), na medida em que con-
trariem as disposições da presente
lei.

PARTE II

Conselho fiscal

ARTIGO 3.°

(Constituição, direitos e deveres do
conselho fiscal nas sociedades de res-
ponsabilidade limitada e nos sindica-

tos mineiros).

1. Nas sociedade© de responsabili-
dade limitada e nos sindicatos minei-
ros com personalidade jurídica que
explorem emipresas abrangidas pelo
art.° 1.°, deverão constituir-se conse-
lhos fiscais, nos termos desta lei.

2. Ao conselho fiscal, seus direitos
e deveres, são aplicáveis, por analo-
gia, as normas das sociedades por
acções.
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ARTIGO 4.° ARTIGO é.°

(Composição, direitos e deveres do
conselho fiscal)

1. O conselho fiscal compõe-se de
onze membros, assim distribuídos:

a) quatro representantes dos sócios
e um membro complementar;

6) quatro representantes dos tra-
balhadores e um membro com-
plementar ;

c) um membro complementar.

2. Os membros complementares re-
feridos no número anterior não pode-
rão:

a) ser representantes de um sindi-
cato, de uma associação patronal
ou de uma organização central
destas associações, nem estar ao
seu serviço permanente, ou en-
carregados de gerir os seus ne-
gócios ;

b) ter desempenhado, no decurso
do tano anterior à eleição, qual-
quer dos cargos referidos na
alínea anterior;

c) actuar na empresa, como dador
de trabalho ou como trabalha-
dor;

d) ter um interesse económico es-
sencial na empresa.

3'. Os membros do conselho fiscal
têm todos os mesmos direitos e os
mesmos deveres; e não estão vincula-
dos a quaisquer ordens ou instruções.

ARTIGO 5.°

(Designação dos representantes dos
sócios)

Os membros do conselho fiscal de-
signados na ai. a) do n.° 1 do artigo
anterior são eleitos, em conformidade
com as disposições dos estatutos ou
do contrato de sociedade, pelo órgão
eleitoral a quem a lei, os estatutos ou
o contrato de sociedade atribuírem
competência para eleger os membros
do conselho fiscal *.

* O segundo período deste artigo omite-se
porque foi revogado pelo art. 40.° da lei de
introdução (Einfiiiirungsgesetz) à lei das
sociedades por acções de 1965 (N. T.).

(Designação dos representantes dos
trabalhadores)

1. Entre os membros do conselho
fiscal referidos na ai. b) do n.° 1 do
art.° 4.° devem figurar um assala-
riado e um empregado que estejam ao
serviço num estabelecimento da em-
presa. Estes membros são propostos
ao órgão eleitoral pelos conselhos dos
estabelecimentos da empresa depois
de consulta com os sindicatos repre-
sentados naqueles estabelecimentos e
com as respectivas centrais sindicais.
Para a elaboração destas propostas,
os assalariados e os empregados mem-
bros dos conselhos de estabelecimento
constituem corpos eleitorais distintos.
Cada conpo eleitoral elege, em escru-
tínio secreto, o membro que lhe com-
pete.

2. No prazo de duas semanas a
contar desta eleição, e antes de apre-
sentadas as propostas ao órgão elei-
tor, devem os nomes dos pessoas
eleitas ser comunicados às centrais
sindicais a que pertencem os sindica-
tos representados nos estabelecimen-
tos da empresa. Nas duas semanas
que se seguirem à recepção desta
comunicação, as centrais sindicais po-
dem deduzir oposição junto dos con-
selhos de estabelecimento, se existir
receio fundado de que qualquer dos
candidatos não dê garantias de cola-
borar responsavelmente no conselho
fiscal para o bem da empresa e da
economia nacional. Se os conselhos
de estabelecimento rejeitarem esta
oposição por maioria simples, pode-
rão, tal como as centrais sindicais
que formularam a oposição, recorrer
para o Ministro Federal do Trabalho,
que decidirá definitivamente.

3. Dois dos membros referidos na
ai. 6) do n.° 1 do art.0 4.° são pro-
postos ao órgão eleitor pelas centrais
sindicais, depois de prévia consulta
com os sindicatos representados no
estabelecimento e com os conselhos de
estabelecimento. As centrais sindicais
têm a faculdade de fazer propostas
em proporção da sua representação
nos estabelecimentos, devendo sempre
ter em conta, na justa medida, ais
minorias existentes no seio do pessoal.

4. O número anterior aplica-se por
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analogia ao membro complementar
mencionado na ai. ò) do n.° 1 do
art.° 4.°

5. O órgão eleitoir está vinculado
às propostas dos conselhos de estabe-
lecimento e das centrais sindicais.

ARTIGO 7.°*

ARTIGO 8.°

(O 11.° membro)

1. O membro complementar men-
cionado na aL c) do n.° li do art.° 4.°
será eleito pelo órgão eleitor sob pro-
posta dos restantes membros do con-
selho fiscal. Esta proiposta deverá ser
arprovada pela maioria de todos os
membros do conselho fiscal. Neces-
sita, todavia, do consentimento de,
pelo menos, três membros eleitos de
acordo com o art.0 5.° e de outros
três eleitos de acordo com o art.° 6.°

2,. Se não tiver lugar a proiposta
a que se refere o número anterior ou
se a pessoa proposta não for eleita,
deverá constituirnse uma comissão de
mediação composta de quatro mem-
brosu Dois deles serão eleitos pelos
membros do conselho fiscal eleitos de
acoordo com o art.0 5i.°, e outro® dois
pelo» eleitos de acordo com o art.0 6.°

3. No prazo de um mês, a comissão
de mediação indicará três candidatos
ao órgão eleitor, que elegerá, de entre
eles, o membro do conselho fiscal. Se,
por motivos graves, se não realizar a
eleição com baise nesta proposta, e em
especial se nenhum dos propostos der
garantias de uma actuação favorável
à empresa, então esta recusa deverá
verificar-se mediante deliberação.
Esrba deliberação deve ser devida-
mente fundamentada. O fundamento
da recusa pode ser apreciado pelo tri-
bunal de segunda instância compe-
tente, a pedido da comissão de media-
ção. No caso de ser confirmada a
recusa, esta comissão deverá propor
outros três candidatos, observando-se
o regime anteriormente estabelecido
para a primeira proposta. Se, pelo
contrário, o tribunal considerar a
recusa não justificada, o órgão eleitor

• Revogado pelo art 2.° da lei de 15 de
Julho de 1957 (N. T.).

terá (te êhgèv tim dos propostos. Se
o tribunal considerar justificada, a
recusa de eleição com base na se-
gunda proposta, ou se não tiver ha-
vido nenhuma proposta, o órgão elei-
tor elegerá livremente o membro com-
plementar.

4. Se não for eleito o número de
membros da comissão de mediação
previsto no n.° 2, ou se apesar de
tempestivamente convocados não com-
parecerem à reunião sem motivo jus-
tificado, a comissão de mediação po-
derá f uncionao? se estiverem presentes
pelo menos dois membros.

ARTIGO 9.°

(Conselho fiscal com maior número
de membros)

li. Nas sociedades com capital no-
minal superior a 20 milhões de mar-
coŝ  os estatutos ou o contrato de so-
ciedade podem elevar para 16 o nú-
merp de membros do conselho fiscal.
Aplícam-se aqui, por analogia, as dis-
posições dos art.os 4.° a 8.°, sendo,
porém, de dois, o número de trabalha-
dores a eleger nos termos dos n.os 1
e 2 do art.° 6.°, e de fcrêô, o número
do® representantes dos trabalhadores
a que se refere o n.° S do art.° 6.°

2. Nas sociedades com capital no-
minal superior a 50 milhões de mar-
cos, os estatutos ou o contrato de so-
ciedade podem elevar para 21 o nú-
mero de membros do conselho fiscal.
Aplicanuse aqui, por analogia, as dis-
posições dos art.os 4.° a 8.°, sendo,
porém, de dois, o número de membros
complementares a que se refere cada
uma das alíneas a) e b) do n.° 1 do
art.0 4.°; de três, o número dos traba-
lhadoras a eleger de acordo com os
n.os li e 2 do art.° 6.°; e de quatro, o
número dos representantes dos tra-
bailhadoires referidos no n.° 3 do
art.0 G.°

ARTIGO H0.°

(Quorum do conselho fiscal)

O conselho fiscal pode deliberar
quando estiverem presentes, pelo me-
nos, metade dos membros de que se
compõe noá termos desta lei ou dos
estatuto®. Aplica-se, aqui, por analo-
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gia» o período 4 o do n.° 1) do ort.° 89.°
da lei das sociedades por acções *.

ARTIGO 11.°

(Destituição dos membros do conselho
fiscal)

1. Aplicam-se aos membros do con-
selho fiscal referidos no art.0 5.°, as
disposições do n.° 2 do art.0 87.° e dos
n.os 4 e '5' do art.0 88.° da lei das
sociedades poir acções **.

2. Aos membros do conselho fiscal
designados no art.0 6.° aplicasse o
n.° 2 do art.° 87.° da lei das sociedades
por acções, mas a sua destituição só
poderá ter lugar se for proposta por
aquele organismo que propôs a sua
eleição ***.

3. O membro do conselho fiscal de-
signado no <ant.° 8.° pode ser desti-
tui do pelo tribunal, com base em moti-
vos graves, a pedido de, pelo menos,
três membros do conselho fiscal.

PARTE III

Direcção

ARTIGO 12.°

(Nomeação e distituição dos membros
do órgão de representação legal)

A nomeação e a destituição dos
membros do órgão de representação
legal compete ao conselho fiscal, em
conformidade com o art.0 75.° da lei
das sociedades por acções *.

ARTIGO 113.°

(Director do trabalho)

1. Do órgão de representação legal
fará parte, como membro em igual-
dade de direitos, um director do tra-

* Esta remissão deve entender-se, ac-
tualmente, para o art. 108.° da lei das so-
ciedades por acções de 1965 (N. T.).

** Esta remissão deve entender-se, ac-
tualmente, para os n.°s 1 e 2 do art. 103
da iei das sociedades por acções de 1965
(N. T.).

*** Esta remissão deve entender-se, ac-
tualmente para o n.° 1 do art. 103.° da lei
das sociedades por acções de 1965 (N. T.).

**** Esta remissão deve entender-se, ac-
tualmente, para o art. 84.° da lei das socie-
dades por acções de .1965 (N. T.).

balho (Arbeitsdirecktor). Este não
poderá ser eleito contra o voto da
maioria dos membros do conselho
fiscal eleito® de acordo com o art.° 6.°
O mesmo vigora para a sua destitui-
ção.

2. O director do trabalho, tal como
os demais membros do órgão de re-
presentação legal, deverá exercer as
suas funções em estreito entendimento
com o órgão colectivo (Gesamtorgan).
O regulamento interno conterá a re-
gulamentação mais detalhada.

PARTE IV

Disposições finais

ARTIGO 14.°

(Entrada em vigor da lei)

1\ As disposições da presente lei
entram em vigor:

a) para as empresas não abrangi-
das pela lei n.° 2i7 da Alta Co-
missão Aliada, em 31 de Dezem-
bro de 1191511;

6) para as empresas libertas do
controle previsto na lei n.° 27 da
Alta Comissão Aliada, no mo-
mento em que cesse o referido
controle, mas nunca depois de
31 de Dezembro de 1(961;

c) para as empresas que, com base
na lei <n.° 27 da Alta Comissão
Aliada, são convertidos numa
sociedade unitária (Einheitsge-
sellschaft), no momento da cons-
tituição desta, o mais tardar
em 31 de Dezembro de 1051;

d) para as demais empresas, no
momento em que se torna certo
que não serão convertidas numa
sociedade unitária (Einheitsge-
sellschaft) com fundamento na
lei IL.° 27 da Alta Comissão
Aliada, o mais tardar em 31 de
Dezembro de

2. A eleição dos membros do conse-
lho fiscal no© termo® dos art.os 5.°
e 6.°, terá lugar pela primeira vez
dentro de dois meses após a entrada
em vigor da presente lei.
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ARTIGO 15.°

(Regulamentação desta lei)

O governo federal fica autorizado
a estabelecer, mediante regulamento,
disposições sobre:

í ) a adaptação de estatutos e cctíl-
tratos de sociedades à disposição
desta lei;

b) o processo para a apresentação
das propostas eleitorais referi-
das no art.° 6.°

V —LEI DAS SOCIEDADES POR ACÇÕES
(Aktiengesetz) (*)

PARTE IV
Organização da sociedade

anónima

Direcção (**)

ARTIGO 76.°

(Direcção da sociedade anónima)

1. A direcção deve gerir a socie-
dade sob a sua própria responsabili-
dade.

2. A direcção pode ser constituída
por uma ou mais pessoas. Em socie-
dades com capital superior a três mi-
lhões de marcos, há-de ter, pelo me-
nos, duas pessoas, a não ser que os
estatutos determinem que tenha uma
só. Ficam iniprejudicadas as disposi-
ções relativas à designação do direc-
tor do trabalho ***.

3. Só podem ser membros da direc-
ção as pessoa» singulares com plena
capacidade negociai.

ARTIGO 77.°

(A dminis tração)

1. Quando a direcção se compuser
de várias pessoas, a administração só
pode ser exercida por todas em con-
junto. Os estatutos ou o regulamento
interno da direcção podem dispor em

* Inserem-se aqui apenas disposições re-
lativas à direcção e ao conselho fiscal, que
se julgam indispensáveis para uma boa com-
preensão do regime da co-decisâo no direito
germânico (N. TV).

** Cfr. art. 12.° da lei da co-decisão
(Mitbestimmungsgesetz) (N. T.).

* Cfr, art. 3.° da lei da co-decisão (N.T.).
*** Cfr. art. 13.° da lei da co-decisão

(N. T.).

contrário; não podem determinar, to-
davia, que um oai mais membros de-
cidam, contra a maioria, as divergên-
cias suscitadas no seio da direcção.

2. A direcção pode adoptar um re-
gulamento interno se os estatutos não
confiarem ao comselho fiscal a sua
elaboração, ou se este o não elaborar.
Os estatutos podem regular, com ca-
rácter vinculativo, aspectos particula-
res do regulamento interno. As deli-
berações da direcção sobre o regula-
mento interno devem ser tomadas por
unanimidade.

ARTIGO 84.°

(Nomeação e destituição da direcção)

•1. 0 conselho fiscal nomeará os
membros da direcção pelo período
máximo de cinco anos. É permitida
segunda nomeação ou a prorrogação
do tempo do exercício, sempre pelo
período máximo de cinco anos. Para
tanto, é necessária nova deliberação
do conselho fiscal, que só pode ser
tomada quando faltar menos de um
ano para terminar o exercício. Só
poderá prever-se a prorrogação do
tempo do exercício sem nova delibera-
ção do conselho fiscal, quando este
for inferior <a cinco anos e na medida
em que o temipo total do exercício
não supere o referido limite de cinco
anos. Aplica-se o mesmo regime, por
analogia, ao contrato de trabalho,
podendo estipular-se, porém, que con-
tinua em vigor até ao termo do exer-
cício, no caso de este ser prorrogado.

2. Se forem nomeadas várias pes-
soas para a direcção, o conselho fiscal
pode designar uma delas para presi-
dente.

3. O conselho fiscal pode destituir
o presidente ou qualquer dos membros
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da direcção, se ocorrer um motivo
grave. Considera-se motivo grave, no-
meadamente, a violação grosseira dos
deveres., a incapacidade para gerir
convenientemente os negócios sociais
e a retirada da confiança pela assem-
bleia geral, salvo se teve lugar por
motivo© claramente insubsistentes.
Este regime é aplicável à direcção
nomeada pelo primeiro conselho fis-
cal. A destituição produz efeitos até
quie seja declarada a sua ineficácia
por sentença transitada em julgado.
Quanto aos direitos emergentes do
contrato de trabalho, têm aplicação
as normas gerais.

4. Ficam ressalvadas as disposi-
ções que exigem requisitos especiais
de maioria paira a deliberação do
conselho fiscal sobre a nomeação ou
destituição do director do trabalho *.

ARTIGO 87.°

(Remuneração dos 7nembros da
direcção)

1. As remunerações globais de
cada membro da direcção (venci-
mento, participação nos lucros, com-
pensação de despesas, indemnizações
de seguros, provisões e prestações
acessórias de qualquer natureza) de-
vem ser fixados pelo conselho fiscal
numa relação adequada com as res-
pectivas funções e com a situação da
sociedade. Aplica-se o mesmo regime,
por analogia,, às pensões de reforma,
de sobrevivência e prestações de na-
tureza similar.

2. Se a situação da sociedade vier
a agravasse por tal forma que re-
presente uma injustiça grave para a
sociedade a manutenção das remune-
rações fixadas nos termos do n.° 1,
período 1.°, o conselho fiscal, ou o
tribumal sob proposta do conselho fis-
cal no caso do art.° 85.°, n.° 3, tem
legitimidade para fazer a sua ade-
quada redução. Esta não prejudica,
quanto ao mais, o contrato de traba-
lho. Os membros da direcção podem,
todavia, denunciar o seu contrato
com um pré-aviso de seis semanas,
para o fim do trimestre seguinte.

3. No caso de ser declarada a fa-

* Cfr. art. 13.°, n.° 1, 2.° período, da
lei da co decisão (N. T.).

lenda da sociedade e de o administra-
dor da massa falida denunciar o con-
trato de trabalho dum membro da
direcção, este só poderá exigir a in-
demnização dos danos daí resultantes
durante os dois anos seguintes à
expiração do contrato. Aplica-se o
mesmo regime quando for instaurado
à sociedade um processo judicial de
concordata (Gerichtliche Vergleichs-
verfahren) e a soeiiediade denunciar o
contrato de trabalho.

ARTIGO 9G.0

(Informações a prestar ao conselho
fiscal)

li. A direcção deve informar o con-
selho fiscal:

1) sobre a política de negócios
adoptada e sobre outras ques-
tões fundamentais da futura
gestão;

2) sobre a rentabilidade da socie-
dade, especialmente a rentabi-
lidade do capital próprio (Ei-
genkapital);

3) sobre o curso dos negócios, em
especial das vendas, e sobre a
situação da sociedade;

4) sobre os negócios que possam
ter grande importância na ren-
tabilidade ou liquidez da socie-
dade.

Além disso, deve informar o presi-
dente do conselho' fiscal de outros as-
suntos importantes; deve considerar-
•̂ se também como assunto importante
um negócio duma empresa coligada
de que a direcção tenha tido conheci-
mento, que possa ter influência consi-
derável sobre a situação na sociedade.

2. As informações referidas nas
alíneas 1) a 4) do primeiro período
do númeiro anterior, devem ©ar pres^
taidas nos termos seguintes:

1) as referidas na alínea 1), pelo
menos uma vez por ano, a me-
nos que alterações da situação
ou novos problemas exijam uma
informação imediata;

2) as referidas na alínea 2), na
sessão do conselho fiscal em que
deve ser apreciado o balanço
anual;
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3) as referidas na alínea 3), regu-
larmente, pelo menos uma vez
em cada trimestre;

4) as referidas na alínea 4),, a
tempo de o conselho fiscal poder
tomar posdção sobre os negócios
a celebrar.

B. O conselho fiscal pode exigir à
direcção, em qualquer altura, ruma in-
formação sobre assuntos atinentes à
sociedade, sobre as suas relações ju-
rídicas e económicas com as empresa®
coligadas, assim como sobre os negó-
cios destas empresas que possam ter
influência considerável na situação da
sociedade. Qualquer membro singular
poderá também pedir uma informa-
ção destinada ao conselho fiscal; se a
direcção se recusar a prestá-la, só
poderá ser exigida se um outro mem-
bro do conselho fiscal apoiar o pedido.

4. As informações devem obedecer
aos princípios duma prestação de con-
tas conscienciosa e sincera.

& Cada um dos membros do con-
selho fiscal tem o direito de tomar
conhecimento das informações. Se es-
tas forem prestadas por escrito, de-
vem ser entregues também, a seu
pedido, a cada um dos membros do
conselho fiscal, salvo se este decidiu
em contrário. O presidente deve co-
municar aos membros do conselho fis-
cal as» informações a que se refere o
período 2.° do n.° li, pelo menos na
sessão imediata do conselho fiscal.

ARTIGO 9<5.°

(Número de membros do conselho
fiscal)

0 conselho fiscal compõe-se de três
membros. Os estatutos podem estabe-
lecer um número superior que seja
determinado. Este número deve ser
divisível por três. O número máximo
de membrois do conselho fiscal é de:

— nove, nas sociedades com capital
inferior a 3 000000 de marcos;

— quinze, nas sociedades com capi-
tal superior a 3000000 de mar-
cos ;

— vinte e um, nas sociedades com

* Cfr. art. 3.° da lei da co-decisão (N.T.).
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capital superior a 20000 000 de
marcos.

Mantém-se imprejudicadas as dis-
posições diversas da lei da co-decisão
dos trabalhadores no conselho fiscal e
na direcção das empresas mineiras e
das indústrias do ferro e do aço, de
2;1^5^19Í51 e da respectiva lei comple-
mentar, de 7-8-19&6 (Mitbestimmun-
gsergãnzungsgesetz).

ARTIGO 96.°

(Composição do conselho fiscal)

li. O conselho fiscal compõe-se:

— nas -sociedades- a que seja aplicá-
vel o art.0 76.°, n.° 1 da lei orgâ-
nica do estabelecimento, de mem-
bros representantes dos accionis-
tas e dos trabalhadores;

— na© sociedades em que seja apli-
cável a lei da co-decisão,, de
membros representantes dos ac-
cionistas, dos trabalhadores e
de membros complementares;

— nas sociedades a que se apliquem
os art.os 5.° a 1-3.° da lei com-
plementar de co-decisão, de mem-
bros representantes dos accionis-
tas e dos trabalhadores e de um
membro complementar;

— nas restantes sociedades, apenas
de membros representantes dos
accionistas.

2. O conselho fiscal só pode cons-
tituir -se de acordo com disposições le-
gais diversas das referidas se, nos
termos dois ;art.os 97.° e 9I8I.°, deverem
aplicar-se os preceitos legais indica-
dos na proclamação (Bekanntma-
chung) da direcção ou em deciáão
judicial *.

* Se a direcção entender que são aplicá-
veis disposições legais diversas das referidas
no n.° 1 deste artigo, deve anunciá-lo publi-
camente; se nâo houver oposição, ou se for
julgada improcedente, deverão aplicar-se os
preceitos legais indicados pela direcção.
Desta forma se garante um fundamento
jurídico seguro ao conselho fiscal (N. T.).



ARTIGO 100.°

(Requisitos pessoais dos membros do
conselho fiscal)

1). Só pode ser membro do conselho
fiscal uma pessoa singular com plena
capacidade negociai.

2. Não pode ser membro do con-
selho fiscal:

1) quem já for membro do conce-
lho fiscal em dez sociedades co-
merciais ou sindicatos mineiros
em que seja obrigatória a sua
constituição;

2) quem for representante legal
duma empresa dependente da
sociedade;

3) quem for representante legal
doutra socieade de capitais ou
sindicato mineiro a cujo con-
selho fiscal pertença um mem-
bro da direcção da sociedade.

Para o número máximo estabelecido
no período li.0 da alínea 1), não de-
vem ser contados, até cinco lugaires
do conselho fiscal» ois que ocupa uni
representante legal (nas empresas
individuais, o proprietário) da em-
presa dominante dum konzern nas
sociedades comerciais! ou sindicatos
mineiros nele integrados em que sieja
obrigatória a constituirão do conselho
fiscal.

3. Os outros requisitos pessoais
dos membros representantes dois tra-
balhadores e dos membros comrplemen-
tares determinam-se pela lei orgâ-
nica do estabelecimento, pela lei da
co-decisão e pela lei complementar da
co-decisão.

4. Os estatutos só podem exigir re-
quisitos pessoais para os membros do
conselho fiscal que sejam eleitos pela
assembleia geral sem proposta vin-
culativa ou delegados ao conselho fis-
cal com base nos estatutos.

ARTIGO IIOLL.0

(Designação dos membros do conselho
fiscal)

1. Os membros do conselho fiscal
são eleitos pela assembleia geral,
salvo se deverem ser delegados ao
conselho fiscal ou deverem ser eleitos

como representantes dos trabalhado-
res, nos termos da lei orgânica do es-
tabelecimento, ou da lei complementar
da co-decisão. A assembleia geral só
está vinculada às propostas da eleição
nos termos dos art.os 6.° e 8.° da lei
da co-decisão.

2. O direito de delegar membros
ao conselho fiscal, na medida em que
não pertença às centrais sindicais, de
acordo com a lei complementar da
co-decisão, só pode ser conferido pelos
estatutos e apenas a accionistas deter-
minados ou aos portadores de determi-
nadas acções. O direito de delegação
só pode ser atribuido aos portadores
de determinadas acções, se estas fo-
rem nominativas e a sua transmissão
estiver dependente do consentimento
da sociedade. As acções dos que tem
direito de delegação não constituem
uma espécie particular. Os direitos de
delegação podem ser concedidos aos
accionistas até ao limite máximo glo-
bal de um terço do número, legal ou
estatutário, dos membros do conselho
fiscal.

3. Não podem ser nomeados repre-
sentantes dos membros do conselho
fiscal. É permitido, todavia, salvo no
que respeita aos membros complemen-
tares eleitos de acordo com a lei da
co-decisão e respectiva lei complemen-
tar, sob proposta dos restantes mem-
bros do conselho fiscal, nomeair um
substituto para cada um dos mem-
bros do conselho fiscal, que se tornará
efectivo se este faltar antes do termo
do seu exercício. O membro substi-
tuto só pode ser nomeado simultanea-
mente com o membro do conselho fis-
cal. À sua nomeação, bem como à
respectiva nulidade ou anulabilidade,
aplicam-se os preceitos ditados para
os membros do conselho fiscal.

ARTIGO 102.°

(Duração do exercício dos membros
do conselho fiscal)

1. Os membros do conselho fiscal
não podem ser eleitos por um período
que ultrapasse o termo da assembleia
geral que delibera sobre a exoneração
da responsabilidade relativa ao quarto
exercício social a contar do início das
suas funções. Não se conta o ano em
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que o conselho fiscal inicia as suas
funções.

2. As funções do membro substi-
tuto terminam, o mais tardar, com
o decurso do tempo de exercício do
membro que foi substituir.

ARTIGO 1ÍO3.°

(Destituição dos membros do conselho
fiscal)

1. Os membros do conselho fiscal
eleitos pela assembleia geral sem vin-
culação a uma proposta de eleição,
podem ser por ela destituídos antes do
termo do seu exercício. A deliberação
necessita duma maioria que abranja,
pelo menos, três quartos dos votos
emitidos. Os estatutos podem fixar
uma maioria diferente e outros requi-
sitos.

2. Os titulares do direito de dele-
gação podem, a todo o tempo destituir
e substituir por outros, os membros
delegados ao conselho fiscal com base
nos estatutos. Se deixarem de existir
os pressupostos estatutários do direito
de delegação* a assembleia geral pode
destituir os membros delegados por
maioria simples.

3. O tribunal deve destituir um
membro do conselho fiscal sob pro-
posta deste conselho, quando se veri-
ficar na sua pessoa um motivo grave.
O conselho fiscal delibera a proposi-
tura da acção por maioria simples.
Tratando-se de membro delegado ao
conselho fiscal com base nos estatu-
tos, também podem propor a acção os
accionistas cujas acções atinjam em
conjunto, a décima parte do capital
social ou a importância de 2 000 000
de marcos. Pode recorrer-se imediata-
mente da decisão.

4. À destituição de membros eleitos
pela assembleia geral sob proposta
vinculativa ou delegados ao conselho
fiscal com base nos estatutos, aplica-
-se, além do número anterior, a lei
orgânica do estabeliecâmento, a lei da
co-decisão e respectiva lei complemen-
tar.

5. A destituição dum membro subs-
tituto rege-se pelas disposições apli-
cáveis à destituição do membro do
conselho fiscal que ele foi chamado
a substituir.

ARTIGO 1IO5.°

(Incompatibilidade entre a qualidade
de membro da direcção e do conselho

fiscal)

1. Os membros do conselho fiscal
não podem ser ao mesmo tempo mem-
bros da direcção, representantes per-
manentes dos membros da direcção,
procuradores ou mandatários com
plenos poderes de gestão dos negócios
sociais.

2. O conselho fiscal pode, todavia,
nomear qualquer dos seus membros,
por tempo previamente determinado
nunca superior a um amo, como re-
presentante dos membros da direcção
que faltem ou estejam impedidos. Só
é permitida segunda nomeação ou
prorrogação do prazo se o tempo total
de exercício não exceder um ano. En-
quanto exercerem as suas funções,
os representantes de membros da di-
recção não podem desenvolver qual-
quer actividade como membros do
conselho fiscal. Não estão sujeitos à
obrigação de não concorrência pre-
vista no art.° 8&°

ARTIGO H06.°

(Publicação das alterações do conse-
lho fiscal)

A direcção deve publicar imediata-
mente no jornal das sociedades
(Gesellschaftsblàtter) qualquer modi-
ficação dos membros do conselho fis-
cal e inscrever a publicação no re-
gisto comercial.

ARTIGO H07.°

(Regulamento interno do conselho
fiscal)

1. O conselho fiscal deve eleger os
seus membros, de acordo com as cor-
respondentes determinações estatutá-
rias um 'presidente e, pelo menos, um
substituto. A direcção deve inscrever
no registo aquele que for eleito. O
substituto só terá ois direitos e as
obrigações do presidente enquanto
este estiver impedido.

2. Das sessões do conselho fiscal
será lavrada acta que deve ser assi-
nada pelo presidente. Da acta deverão
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constar o lugar e dia da sessão, os
participantes, o® assuntos da ordem
do dia, o conteúdo essencial dais dis-
cussões e as deliberações do conselho
fiscal. A violação dos períodos 1.° e
2i.° não implica a ineficácia das deli-
berações. Deve ser entregue uma có-
pia da acta da sessão a qualquer
membro do conselho fiscal que a
solicitar.

3. O conselho fiscal pode nomear
uma ou mais comissões, constituídas
pelos seus membros, designadamente
para preparar os seus debates e deli-
berações ou para vigiar a execução
destas. Não podem confiar-se a uma
comissão, para que delibere em lugar
do conselho fiscal, as atribuições a
que se referem o período 1.° do n.° 1
deste artigo, o n.° 3 do art.° 59.°, o
período 1.° do n.° 2 do art.° 77.°, os
períodos 1).° e 3.° do n.° 1, o n.° 2 e
o período 1.° do n.° 3 do art.° 84.°, o
n.° 3 do art.° 111.0, o art.° 171;.°, os
n.os 2 e 3 do airt.0 3114.°, o período 3.°
do n.° 3 do art.° 331.°, assim como
as deliberações que sujeitem a prévio
consentimento do conselho fiscal a
conclusão de determinadas espécies de
negócios.

ARTIGO 1(08.°

(Deliberação do conselho fiscal)

1. O conselho fiscal decide por de-
liberação.

2. No silêncio da lei, os estatutos
podem determinar as condições exigi-
das para que o conselho fiscal possa
tomar deliberações. Na falta de dis-
posições legais ou estatutárias, o con-
selho fiscal pode tomar deliberações
se estiverem presentes, pelo menos,
metade dos membros que o constituem
segundo a lei ou os estatutos. Em
todo o caso, devem tomar parte na
deliberação pelo menos três membros.
O facto de pertencer ao conselho fis-
cal um número de membros inferior
ao fixado por lei ou pelos estatutos,
mesmo que não se tenha respeitado
na sua constituição a relação numé-
rica adequada, não impede que sejam
tomadas deliberações.

3. Os membros ausentes podem to-
mar parte nas deliberações do conse-
lho fiscal ou das suas comissões me-
diante o envio, por escrito, de decla-

rações de voto. Estas declarações po-
dem ser entregues por outros mem-
bros do conselho fiscal. Também po-
dem ser entregues por intermédio
doutras pessoas, desde que tenham o
direito de participar nas sessões, de
acordo com o n. 3 do art.° liO9.°

4. As deliberações do conselho fis-
cal ou das suas comissões só poderão
ser tomadas por escrito, pelo telé-
grafo ou pelo telefone, se nenhum
membro se pronunciar contra este
processo.

ARTIGO H09.°

(Participação nas sessões do conselho
fiscal e das suas comissões)

1. Não podem participar nas ses-
sões: do conselho fiscal ou das suas
comissões pessoas que não pertençam
ao conselho fiscal ou à direcção. Po-
derão ser convidados peritos e consul-
tores para serem ouvidos sobre certos
assuntos.

2. Os membros do conselho fiscal
que não pertençam a determinada co-
missão podem tomar parte nas sessões
dela, a menos que o presidente do
conselho fiscal determine o contrário.

3. Os estatutos podem permitir que
tomem parte nas sessões do conselho
fiscal e das suas comissões, no lugar
de membros impedidos e se estes as
autorizarem por escrito, pessoas que
não pertençam ao conselho fiscal.

4. Ficam imprejudicados os pre-
ceitosi legais em contrário.

ARTIGO 110.°

(Convocação do conselho fiscal)

II. Qualquer membro do conselho
fiscal ou da direcção podem, com in-
dicação do fim e dos motivos, pedir
ao presidente do conselho fiscal que
convoque este imediatamente. A ses-
são deve ter lugar dentro de duas
semanas após a convocação.

2. Se não for atendido o pedido
formulado por dois membros do con-
selho fiscal, pelo menos ou pela direc-
ção, podem os próprios peticionários
convocar o conselho fiscal mencio-
nando essa circunstância.

3. O conselho fiscal deve ser con-
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vacado, em regra, uma vez por tri-
mestre, mas terá que ser convocado
pelo menos uma vez em cada semestre.

ARTIGO 111.0

(Obrigações e direitos do conselho
fiscal)

li O conselho fiscal deve vigiar a
administração da sociedade.

2. O conselho fiscal pode consultar
e examinar os livros e documentos da
sociedade, assim como os elementos
patrimoniais, nomedamente a caixa
social, os títulos de crédito em cartei-
ra e as mercadorias. Pode também
encarregar desta tarefa membros sin-
gulares, ou para determinadas ques-
tões, peritos especiais.

3. O conselho fiscal deve convocar
a assembleia geral, se o bem da so-
ciedade o exigir. Para tomar esta
deliberação basta a maioria simples.

4. As medidas respeitantes à ges-
tão da sociedade não podem ser con-
fiadas ao conselho fiscal. Os estatu-
tos ou o conselho fiscal podem estabe-

lecer, todavia, que a celebração de
determinadas espécies de negócios de-
penda do s<eu consentimento. Se o
conselho fiscal recusar o seu consen-
timento, a direcção poderá exigir que
sobre ele delibere a assembleia geral.
A deliberação que dá o consentimento
da assembleia precisa duma maioria
que abranja, pelo menos, três quartos
dos votos emitidos. O© estatutos não
podem exigir maioria diferente nem
outros requisitos.

5. Os membros do conselho fiscal
não podem desiempenhar as suas atri-
buições por intermédio de outras pes-
soas.

ARTIGO 112.°

(Representação da sociedade em face
dos membros da direcção)

O conselho fiscal representa a so-
ciedade, judicial e extra judicialmente,
perante os membros da direcção.

Abril de 1969.
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