
 
 

 

 

Brasília, 19 de novembro de 2019. 

 

Ao Senhor  

Davi Alcolumbre 

Presidente do Congresso Nacional 

 

 

1. A Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB, a Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil – CTB, a Central Única dos Trabalhadores – CUT, a Força 

Sindical – FS e a Nova Central Sindical de Trabalhadores – NCST, União Geral 

dos Trabalhadores – UGT centrais sindicais reconhecidas em âmbito nacional de 

conformidade com a Lei nº 11.648/2008, vêm, perante Vossa Excelência, 

REQUERER a devolução da Medida Provisória nº 905/2019, pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos.  

2. No Brasil, vige a separação e independência dos poderes, princípio 

fundamental do Estado Democrático brasileiro e cláusula pétrea, expressamente 

mencionada no art. 60, §4º, da Constituição federal. 

3. Cada um dos três poderes possui suas funções típicas de atuação, 

aplicando-se a eles o sistema de freios e contrapesos, o qual possibilita a 

realização de funções atípicas, dentre as quais temos a possibilidade do Poder 

Executivo de legislar.  

4.        Porém, essa atuação não pode ser feita de forma discricionária, devendo 

respeitar os requisitos constitucionalmente estabelecidos para a sua elaboração, 

bem como a sua submissão à admissibilidade do Poder Legislativo.  

5.          Contudo, temos observado que o Poder Executivo legisla com cada vez 

mais frequência e, consequentemente, o Poder Legislativo, em vez de propor as 

alterações legislativas, vem sendo pautado pelo Executivo. 

6.       É certo que a observância do processo legislativo por tais representantes 

eleitos pelo povo é direito fundamental, assegurado pela Constituição federal, 

posição reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 2.681, 4.433 e 5.127. 

“O modelo estruturador do processo legislativo, tal como 
delineado em seus aspectos fundamentais pela Carta da 
República, impõe-se, enquanto padrão normativo de 
compulsório atendimento, à observância incondicional dos 
Estados-membros.” (RTJ 170/792, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO). Citado na ADI 2.681 no voto do Min. Celso de Melo 



 
 

 

 
7. E essa importância atribuída ao processo legislativo e a seu produto final 

(as leis), de atender às expectativas sociais de normatização e de concretizar os 

ideais e as aspirações do Estado e da sociedade, afigura-se legítima apenas 

quando a produção das normas legais observam ao menos: 1) A Constituição; 2) 

Os  Princípios Constitucionais; 3) As Regras Regimentais, pois estas existem para 

garantir a qualidade e a efetividade do processo constitucional de formação das 

leis, bem como a adequada produção das diversas espécies legislativas; e 4) As 

Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil. 

8.          Assim, apesar da prerrogativa do poder de legislar durante o processo 

legislativo, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, tal poder é 

passível de limitação. E essa limitação é ainda mais evidente quando falamos em 

Medida Provisória. 

9.       A medida provisória é uma espécie normativa que possui força de lei, 

utilizada em urgências, com prazo determinado e com eficácia imediata, encontra-

se prevista no artigo 62 da Constituição de 1988:  

 Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 

República poderá adotar medidas provisórias, com força de 

lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 

Nacional. 

10.    A urgência e a relevância da matéria tratada na medida provisória devem ser 

significativas a ponto de justificar o afastamento do rito convencional do processo 

legislativo, justificando o deslocamento da competência legislativa para o 

Executivo. Atender a esses dois pressupostos constitui condição necessária para 

que as medidas possam se adequar à finalidade para a qual foram previstas, sem 

ameaçar a harmonia entre os Poderes da República.  

11.     Apesar da medida provisória possuir objetivo específico, ultimamente, 

verifica-se a utilização discricionária deste tipo normativo. Sobre o assunto, leciona 

Bernardo Pereira e Carlos Muller:
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Medida Provisória só deve ser usada em situações 
específicas, mas na prática o Executivo tem feito uso 
indiscriminado deste dispositivo. Não só o número total de 
Medidas Provisórias tem crescido a cada legislatura nesta 
década, mas também muitas medidas vêm sendo reeditadas 
um grande número de vezes, já que o Congresso raramente 
as desafia. 

12.       Ressalte-se que só no ano de 2019, que ainda não terminou, foram 

apresentadas 36 Medidas Provisórias. Ou seja, uma média de 4 (quatro) 

Medidas por mês. 

13.   Cabe relevo que as medidas provisórias estão sujeitas a um juízo prévio de 

admissibilidade por parte das Casas Legislativas do Congresso Nacional, 

correspondente à avaliação da observância ou não dos pressupostos 

constitucionais, numa nítida tentativa de se evitar a preponderância de um Poder 

sobre o outro. Mas, na prática, tem se observado excessos na utilização desse 

instrumento normativo, que muitas vezes regula matérias que lhe são vedadas e 

não obedece aos requisitos de relevância e urgência. 

14.       Além disso, as solicitações de urgência, em alguns casos, vêm causando 

uma apreciação açodada dos projetos de lei, sem atenderem aos reais anseios da 

população, além de, consequentemente, ocasionar uma deturpação das funções 

do poder legislativo.  

15.      E são esses efeitos que verificamos com a edição da Medida Provisória n. 

905, de 11 de novembro de 2019, em que não se verifica, em nenhum momento, o 

preenchimento dos requisitos de urgência e de relevância da matéria, restando 

ausentes os requisitos formais necessários para a edição do normativo.  

16.     Nota-se, nas medidas provisórias que não preenchem os requisitos, um 

instrumento pelo qual o Poder Executivo se sobrepõe ao Poder Legislativo, ditando 

quais são as matérias e instrumentos normativos que o Poder Legislativo deve 

analisar com prioridade, desconsiderando que essa apreciação deveria ser feita 

pelo próprio parlamento, e não determinada por elementos unilaterais e estranhos 

aos representantes eleitos pelo povo. 

17.   Desta forma, o Poder Executivo brasileiro, com a edição da Medida Provisória 

nº 905/2019, que não preenche os requisitos formais necessários exigidos, está se 



 
 

 

sobrepondo à coordenação de Poderes, supostamente harmônicos, e violando a 

distribuição formal de poderes constitucionais, o que não pode ocorrer. 

18.    Neste sentido é o entendimento emanado pelo Ministro aposentado do 

Supremo Tribunal Federal, Aires Britto:  

Há comprovação histórica de que a divisão equilibrada dos 

Poderes estatais é a primeira e mais efetiva garantia de 

respeito aos direitos imprescritíveis, inalienáveis e 

impostergáveis da pessoa humana; pois que, sem ela, não 

haveria desconcentração da autoridade, respeito dos 

governantes à ordem legal pré-constituída, nem, muito 

menos, vivência das chamadas liberdades políticas." (Carlos 

Ayres Britto) 

19.       Ademais, a EDIÇÃO DA MP 905/2019 NÃO SE COADUNA COM O 

CENÁRIO ATUAL QUE O PAÍS ESTÁ INSERINDO, uma vez que na mesma 

semana em que é promulgada a Emenda Constitucional da reforma da 

previdência, sob a justificativa de déficit dos recursos desse programa, se publica 

uma medida provisória que prevê a desoneração de empresas no que tange às 

contribuições previdenciárias, bem como estabelece alíquotas diferenciadas aos 

novos trabalhadores contratados na modalidade prevista na norma.  

20.       Outro ponto importante que deve ser destacado é a inclusão de alterações 

nos artigos que tratam do trabalho aos domingos e feriados, objeto que foi 

discutido nesse mesmo ano quando da análise da Medida Provisória n. 881, que 

instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. À época foi incluído no 

relatório artigos que alteravam a CLT e leis especificas para dispor sobre o 

trabalho aos domingos e feriados, mas que ao final, quando da aprovação da MP, 

esses pontos foram retirados. Assim, não é razoável 3 (três) meses depois o 

Governo editar nova Medida Provisória incluindo os mesmos artigos que foram 

objeto de consenso pela rejeição junto ao Congresso Nacional. 

21.   Por fim, as Centrais Sindicais consideram bastante grave a edição de 

Medida Provisória sobre matéria trabalhista, sem que o Conselho Nacional do 

Trabalho tenha sido informado nem consultado, conforme estabelece o artigo 3º do 

Decreto nº 9.944, de 30 de julho de 2019.  



 
 

 

22.       O Conselho Nacional do Trabalho foi criado para estimular os debates 

tripartites entre governo, representantes dos trabalhadores e representantes dos 

empregadores em assuntos relacionados ao trabalho. Medida que deveria pôr em 

prática o diálogo tripartite, conforme compromisso internacionalmente assumido 

pelo Brasil, que ratificou a Convenção nº 144 da Organização Internacional do 

Trabalho, cujos artigos 2 e 5 dispõem:  

  
“Art. 2 — 1. Todo Membro da Organização Internacional do 
Trabalho que ratifique a presente Convenção compromete-se 
a pôr em prática procedimentos que assegurem consultas 
efetivas, entre os representantes do Governo, dos 
empregadores e dos trabalhadores, sobre os assuntos 
relacionados com as atividades da Organização Internacional 
do Trabalho a que se refere ao artigo 5, parágrafo 1, 
adiante.”  
 
“Art. 5 — 1. O objetivo dos procedimentos previstos na 
presente Convenção será o de celebrar consultas sobre: (...)  
b) as propostas que devam ser apresentadas à autoridade ou 
autoridades competentes relativas à obediência às 
convenções e recomendações, em conformidade com o artigo 
19 da Constituição da Organização Internacional do 
Trabalho;” 

  

23.      Ou de fato o CNT serve como órgão consultivo, ou não tem nenhuma 

função. A MP é o exemplo prático de um governo que não privilegia o diálogo 

social.  

24.      O governo, além de não respeitar órgão instituído por ele mesmo para 

debater assuntos relacionados ao mundo do trabalho, diminui a importância do 

debate no Poder Legislativo. Uma Medida Provisória tem vigência imediata e sua 

tramitação é mais rápida do que projetos de lei. O prazo de emendas ao texto, por 

exemplo, é de seis dias a contar de sua publicação, o que reduz as discussões 

dentre os parlamentares e não possibilita a participação da sociedade, 

principalmente, dos trabalhadores. 

25.    Pelo exposto, as Centrais signatárias vêm, perante Vossa Excelência, 

requerer que seja realizado por esta Casa Legislativa o juízo prévio de 

admissibilidade da Medida Provisória, com o objetivo de impedir a preponderância 



 
 

 

de um Poder sobre o outro, pugnando-se pela devolução da mesma ao Poder 

Executivo.  

 Respeitosamente,  

 

__________________________________________  
Central dos Sindicatos Brasileiros  

 
   
 

_______________________________________________  
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil  

   
 
 

_______________________________________  
Central Única dos Trabalhadores  

 
  
 

_______________________________________  
Força Sindical  

 
 
 

_______________________________________  
Nova Central Sindical de Trabalhadores 

 
 
 

_______________________________________ 
União Geral dos Trabalhadores 


