EXCELENTÍSSIMO SENHOR RICARDO LEWANDOWSKI DD.
RELATOR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Nº 6363

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRBALHADORES EM
ESTABELECIMENTOS

DE

EDUCAÇÃO

E

CULTURA

-

CNTEEC,

entidade sindical de grau superior representante das diversas
categorias profissionais inseridas no grupo dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Educação e Cultura, consoante quadro anexo
ao art. 577 da CLT e nos termos da sua Carta Sindical (documento
em anexo), com sede em Brasília/ DF no SAUS, Quadra 04, Bloco
“B”, inscrita no CNPJ sob o n. 33.857.913/0001-88, por seus
advogados (instrumento de mandato anexo), vem, respeitosamente
à
do

presença

de

Vossa

Excelência, com fundamento no artigo 138

CPC/15 e no artigo 2o e seguintes, da Lei n.º 9.882/99,

requerer o seu ingresso, na condição de AMICUS CURIAE nos autos
da ADI Nº 6363, consoante a fundamentação ora aduzidas.

DA LEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE – DA EXISTÊNCIA
DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA - A entidade requerente foi criada em
consonância com os artigos da CLT que tratam das entidades
sindicais de grau superior, especialmente os artigos 533 e 535
da CLT, vejamos:

Art. 533 - Constituem associações sindicais de grau superior
as federações e confederações organizadas nos termos desta Lei.

A Requerente é entidade de grau superior – 3º grau
– de âmbito nacional, possuidora de carta sindical conferida
pelo Ministério do Trabalho e representa todos os Trabalhadores
em Estabelecimentos de Educação e Cultura, consoante quadro
anexo ao art. 577, da CLT.

Em 1º de abril de 2020, em edição extra e noturna
do Diário Oficial da União foi publicado a Medida Provisória nº
936/2020.

A publicação da MP nº 936/20 viola diversos artigos
constitucionais e, ainda, os preceitos fundamentais presentes
nos incisos VI, XIII e XXVI, do artigo 7º e o artigo 8º, III e
VI, da CF/88.

A MP nº 936/2020 viola de forma direta os preceitos
fundamentais previstos nos artigos 7º e 8º da Constituição:

...
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção
ou acordo coletivo;
...

XIII - duração do
diárias e quarenta
de horários e a
convenção coletiva

trabalho normal não superior a oito horas
e quatro semanais, facultada a compensação
redução da jornada, mediante acordo ou
de trabalho;

...
XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho;
...
Art. 8º É livre a associação
observado o seguinte:

profissional

ou

sindical,

...
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas;
...
VI - é obrigatória a participação
negociações coletivas de trabalho;

dos

sindicatos

nas

A MP nº 976 vem cercear o direito das entidades
sindicais de participarem desde o início das negociações de
trabalho que envolvam redução de jornada e salário e suspensão
de contratos de trabalho.

Por óbvio que as entidades sindicais laborais não
podem estar alheias aos fatos que ocorrem no País e no mundo, em
especial

em

se

tratando

de

uma

enfermidade

que

já

tomou

proporções de pandemia mundial, entretanto, em razão de ser a
entidade sindical a última trincheira responsável por proteger
o trabalhador, não podemos, de forma alguma, deixar a categoria
que representamos desprotegida em razão de oportunismo do setor
empresarial que se aproveita desde momento para flexibilizar a
constituição federal.

A Medida Provisória nº 976/2020, põe em um futuro
próximo em “xeque mate” a garantia de direitos trabalhistas
constitucionais

em

razão

da

ausência

de

participação

das

entidades sindicais nas negociações.

Nestes

pontos

residem

o

aspecto

principal

da

evidência de sua representatividade e a pertinência temática
entre a matéria ventilada na presente ADI, bem como a finalidade
precípua da CNTEEC.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 138 prevê
de modo expresso a participação de entidade especializada, com
representatividade

adequada

nas

ações

de

controle

de

constitucionalidade na condição amici curiae. Vejamos:

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância
da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda
ou a repercussão
social
da
controvérsia,
poderá,
por
decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento
das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar
ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica,
órgão
ou entidade
especializada, com
representatividade
adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração
de competência
nem
autoriza
a
interposição
de
recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração
e a hipótese do § 3º.
§ 2º Caberá
solicitar ou
amicus curiae.

ao juiz ou ao relator, na decisão que
admitir a intervenção, definir os poderes do

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que
julgar
o incidente de resolução de demandas repetitivas.
(grifos nossos).

Desta forma, a fim de tornar o processo de controle
de

constitucionalidade

mais

democrático

e

conferir

maior

legitimidade às decisões da Suprema Corte é que se faz necessária
à habilitação da CNTEEC como amici curiae.

Assim,

resta

comprovada

a

legitimidade

e

representatividade da CNTEEC, bem como seu interesse processual
na causa para ser admitida como amici curiae, sendo assim,
imprescindível uma análise mais detalhada de todas as vertentes
que permeiam o referido tema, sem perder de vistas a Constituição
Federal e os direitos e garantias coletivos, além dos princípios
que

norteiam

o

ordenamento

jurídico

nacional,

e

ainda,

os

preceitos fundamentais da CF/88.

DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA - O instituto do amici
curiae sugere a adoção de um modelo procedimental que ofereça
alternativas e condições para permitir a interferência de uma
pluralidade

de

constitucional,

sujeitos,

argumentos

pressupondo,

a

e

visões

possibilidade

no

processo

efetiva

de

o

Supremo Tribunal Federal contemplar as diversas perspectivas na
apreciação da legitimidade de um determinado ato questionado.

No

caso

em

comento,

se

questiona

as

alterações

promovidas pela MP nº 976/20 que trouxe inovações jurídicas
equivocadas, ao modificar a legislação sobre a participação das
entidades sindicais nas negociações de trabalho.

A

nova

lei

viola,

ainda,

o

princípio

do

não

retrocesso social, uma vez que o enfraquecimento das entidades
sindicais,

causa

não

apenas

especialmente aos trabalhadores.

prejuízo

às

entidades,

mas

Não

há

que

se

falar

em

urgência

da

matéria

principalmente por não se tratar de conteúdo de direito, mas sim
de matéria PURAMENTE ECONÔMICA. Gerando assim uma intervenção
econômica

do

estado,

desrespeitando

a

autonomia

sindical

e

violando de forma clara e direta a Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o
tema "(..) é dado ao Judiciário invalidar a iniciativa presidencial para
editar medida provisória por ausência de seus requisitos em casos excepcionais
de cabal demonstração de INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA E DE URGÊNCIA DA MATÉRIA
VEICULADA (ARE 1147266 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-019
DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)".

No mesmo sentido a decisão proferida na ADI 4717/DF,
Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 15-02-2019, em que se lê: "(..)
jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em caráter excepcional, a
declaração de inconstitucionalidade de medida provisória quando se comprove
abuso da competência normativa do Chefe do Executivo, pela ausência dos
requisitos constitucionais de relevância e urgência. Na espécie, NA EXPOSIÇÃO
DE MOTIVOS DA MEDIDA PROVISÓRIA NÃO SE DEMONSTROU, de forma suficiente, OS
REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE URGÊNCIA DO CASO. (..)".

Este é o caso dos autos Excelência.

Urgente

seria

caso

não

houvesse

outra

forma

de

solucionar as questões apresentadas que não por via Medida
Provisória, capazes de gerar dano irreparável.

Aponta neste sentido, por exemplo, o artigo 2º, da
Convenção

144,

da

Organização

Internacional

do

Trabalho

a

possibilidade de consulta efetiva entre os Representantes do

Governo e dos trabalhadores sobre os assuntos previstos na
Organização Internacional do Trabalho. Tratando-se de questões
puramente econômicas e que não são geradoras de dano irreparável,
já que estão instituídas via desconto em folha e com autorização
da

categoria

há

anos,

estariam

inclusas

nas

possibilidades

trazidas no artigo anteriormente citado. O que não ocorreu. Em
nenhum momento o Estado procurou as organizações sindicais para
tratar dos assuntos trazidos na MP.

Superada

a

inexistência

de

urgência,

ainda

que

desnecessária a ausência do segundo requisito ante a conjunção
aditiva “e”, também não há motivo de relevância do conteúdo.
Ou seja, não há que se falar em afetação social
urgente e

relevante capaz de

gerar

dano irreparável

com

a

implementação das regras apresentadas na MP. Logo, a Medida
Provisória em debate incorre em vício formal insanável, uma vez
que não preenche os requisitos legais e constitucionais, para
sua edição face a não observância das regras estabelecidas no
artigo 62, da CF.

A MP foi editada sem que houvesse NENHUMA urgência
ou relevância nessa discussão.

Por outro lado, a sua implementação imediata, por
força de lei, gera: quebra da liberdade sindical, dano imediato
e irreparável para a organização sindical ao excluir as entidades
sindicais

das

negociações

para

redução

ou

suspensão

dos

contratos de trabalho, deixando os trabalhadores relegados a sua
própria sorte.

Como

se

verifica,

portanto,

além

de

não

haver

urgência (pelas razões já assentadas), A RELEVÂNCIA É INIDÔNEA
PORQUE ASSENTADA NA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS
PODERES, não sendo possível admitir que o Presidente da República
lance mão das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62,
da Constituição Federal para confrontar a manifestação típica
(jurisdicional) de Poder independente.

Ao

atender

lobby

empresarial

com

essa

agenda,

abrindo-se tal precedente, corre-se o risco de o Presidente da
República animar-se a baixar tantas Medidas Provisórias quantas
lhe pareça adequada para até mesmo interromper julgamentos em
curso no Supremo Tribunal Federal, cujo resultado antevisto ou
parcial não seja de seu particular agrado ou de alguns de seus
apoiadores, o que levaria as relações institucionais à completa
anomia.

O Supremo Tribunal Federal assim se manifestou nos
autos da ADI n. 2213:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – A QUESTÃO DO ABUSO
PRESIDENCIAL NA EDIÇÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS - POSSIBILIDADE DE
CONTROLE JURISDICIONAL DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA URGÊNCIA
E DA RELEVÂNCIA (CF, ART. 62, CAPUT) - (..) UTILIZAÇÃO ABUSIVA DE
MEDIDAS PROVISÓRIAS - INADMISSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES - COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. - A
crescente apropriação institucional do poder de legislar, por parte
dos sucessivos Presidentes da República, tem despertado graves
preocupações de ordem jurídica, em razão do fato de a utilização
excessiva das medidas provisórias causar profundas distorções que se
projetam no plano das relações políticas entre os Poderes Executivo
e Legislativo. - Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas
provisórias, sob pena de o Executivo - quando ausentes razões
constitucionais de urgência, necessidade e relevância material -,
investir-se, ilegitimamente, na mais relevante função institucional
que pertence ao Congresso Nacional, vindo a converter-se, no âmbito
da comunidade estatal, em instância hegemônica de poder, afetando,
desse modo, com grave prejuízo para o regime das liberdades públicas

e sérios reflexos sobre o sistema de "checks and balances", a relação
de equilíbrio que necessariamente deve existir entre os Poderes da
República. - Cabe, ao Poder Judiciário, no desempenho das funções que
lhe são inerentes, impedir que o exercício compulsivo da competência
extraordinária de editar medida provisória culmine por introduzir, no
processo institucional brasileiro, em matéria legislativa, verdadeiro
cesarismo governamental, provocando, assim, graves distorções no
modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras da
integridade do princípio constitucional da separação de poderes. (ADI 2213 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 04/04/2002, DJ 23-04-2004 PP-00006 EMENT VOL-02148-02 PP-00296)

A Medida Provisória em destaque incorre também em
vício material uma vez inobservada a prevalência da Constituição
Federal

com

relação

ao

ataque

aos

Direitos

e

Garantias

Fundamentais.

Afora é claro, o fato de ter afrontado de forma dieta
a CF/88 nos nos incisos VI, XIII e XXVI, do artigo 7º e o artigo
8º, VI.

Sintetizando a MP nº 976/2020:

a) Contraria o Artigo 62, da Constituição Federa eis que carece de
relevância e urgência;
b) É materialmente inconstitucional por contrariar frontalmente os
seguintes dispositivos da Carta Magna:
b.1) O Artigo 7º, inciso VI, que dispõe expressamente que é
resguardada a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo;
b.2) O Artigo 7º, inciso XIII, que resguarda a duração do trabalho
normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
b.3) Artigo 7º, inciso XVI, que traz para o campo constitucional o
reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

c) Artigo 8º, III que destaca que ao sindicato cabe a defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive
em questões judiciais ou administrativas;
c.1) Artigo 8º, VI que traz a obrigatoriedade da participação dos
sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

As inconstitucionalidades materiais se alongam em
razão do caráter precarizante que o texto da MP estabelece para
as relações do sindicais no Brasil, direcionando a um ambiente
de

afrontas

diretas

autoaplicáveis,

a

gerando

princípios
tamanha

e

normas

insegurança

constitucionais
jurídica,

que

poderão redundar em uma avalanche de ações judiciais.

A MP em destaque, como já apontado acima, viola o
princípio do não retrocesso social, uma vez que o enfraquecimento
das entidades sindicais, causa não apenas prejuízo às entidades,
mas especialmente aos trabalhadores, que por serem a parte mais
fraca da relação jamais terão força para, sozinhos, negociarem,
especialmente neste momento de grande fragilidade.

O retrocesso social que se concretiza a partir da
edição da referida MP, remete a um tempo e condições prévias à
Constituição de 1934. Aquele texto constitucional trouxe uma
carga

significativa

de

garantia

de

direitos,

uma

pretensão

inclusiva da cidadania, dispondo sobre organização sindical;
jornada

de

satisfatório

8

horas
entre

diárias;
outros

definição

direitos.

do

Seguido

salário
que

mínimo

foi

pela

amplitude da simbólica regulação trazida na Consolidação das
Leis do Trabalho e do arcabouço legal e jurídico construído,
posteriormente, inclusive com a Justiça do Trabalho que, ao

dirimir

conflitos

reais,

orienta

de

maneira

fundamental

as

práticas sindicais e laborais deste País.

Diante
critérios

para

do

a

exposto,

dispensa

da

fácil

identificar

participação

das

que

os

entidades

sindicais de forma obrigatória previstos nos artigos 3º, 7º, 8º
e 12 da Medida Provisória nº 936/2020 violam de forma direta o
princípio constitucional da isonomia, seja porque não guardam
nenhuma conexão lógica com os comandos emanados dos artigos 7º,
VI e XXVI e 8º, III e VI, da CF/88, ou porque acabam por gerar
uma discriminação artificial e antijurídica entre indivíduos
submetidos a riscos

econômicos de idêntica magnitude, quando se

exige a participação obrigatória das entidades sindicais em
apenas alguns casos.

Desta feita, a entidade sindical Requerente entende
poder prestar a sua colaboração à sociedade brasileira e ao Poder
Judiciário através de apresentação de informações, memoriais
escritos

nos

autos

e

de

sustentação

oral

por

ocasião

do

julgamento definitivo do mérito e todos os atos atinentes a
figura

do

“amigo

da

corte”,

razão

pela

qual

pugna

pelo

deferimento de sua solicitação de admissão no presente feito, na
qualidade de amici curiae.

DOS PEDIDOS - Diante do exposto, a entidade sindical
Peticionante requer a Vossa Excelência:
1) A sua admissão nos autos da presente ADI nº 6363,
na qualidade de amicus curiae para todos os fins de
direito,

podendo

apresentar

memoriais,

fazer

sustentação oral e praticar todos os atos permitidos
ao “amigo da corte”;
2) Que seja deferido prazo para manifestação;

3) Que sejam as intimações e publicações efetivadas,
também, em nome do advogado signatário, CRISTIANO
BRITO ALVES MEIRA, OAB/DF 16.764, com endereço no
rodapé desta e

4) Que seja analisado o pedido de concessão de
liminar, e, no mérito, seja decretada a procedência
total da presente ADI.

Pede deferimento.
Brasília, 14 de abril de 2020.

Gabriel Medeiros Meira
OAB/DF 63.454

Irair Alves Rodrigues
OAB/DF 47.006

Cristiano Brito Alves Meira
OAB/DF 16.764 OAB/SP 407.076

