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INTRODUÇÃO 

  
Em 13 de novembro de 2019, o Presidente da República editou a Medida Provisória n.º 905, através 

da qual instituiu o “contrato de trabalho verde e amarelo”, além de promover uma série de modificações na 
legislação trabalhista e previdenciária do nosso país. 
 

A edição da Medida Provisória 905 foi justificada sob o fundamento de que ela seria um importante 
instrumento no combate ao desemprego, que atingia, à época, 13 milhões de trabalhadores. 
 

Para que esse objetivo fosse alcançado, seria necessário instituir mecanismos que estimulassem o 
empresariado à criação de novos postos de trabalho, sobretudo, para os mais jovens, parcela da população 
mais afetada por este flagelo nacional. 
 
 Ao examinar a exposição de motivos da Medida Provisória 905, é impossível não associá-la a outros 
momentos de crise pelos quais atravessou a nossa economia. 
 
 No ano de 1998, vieram a ser aprovadas pelo Congresso Nacional, algumas propostas de 
flexibilização de nossa legislação trabalhista – criação do Banco de Horas, do Contrato de Trabalho a Tempo 
Parcial, dentre outras - sob o fundamento de que seriam necessárias à geração de novos empregos. 
 
 Passados 4 anos da aprovação destas medidas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE - constatou que o índice de desempregados oscilou de 9,5% para 9,6%, o que demonstra que as 
medidas flexibilizadoras aprovadas àquela época, não foram capazes de gerar um único emprego sequer. 
 
 Mais recentemente, por ocasião da aprovação da “Reforma Trabalhista”, constou da exposição de 
motivos da Lei 13.467/2017, que as profundas alterações impostas à legislação do trabalho, seriam um 
imperativo necessário para o combate ao desemprego. 
      
 Passados 2 anos da vigência da Reforma o IBGE, mais uma vez, desmente esta tese, comprovando 
que a taxa do desempregados entre novembro de 2017 – início da vigência da Lei 13.467 – e novembro de 
2019 – momento da edição da MP 905, oscilou de 12% para 11,8%, o que demonstra a mais absoluta 
incapacidade de se combater o desemprego a partir da mudança na legislação trabalhista. 
 
 Imperioso concluir, portanto, que a justificativa apresentada para a edição da Medida Provisória 905 
é completamente irreal, constituindo-se em mera repetição de um argumento utilizado em outras ocasiões, 
que se revelou incapaz de gerar novos postos de trabalho. 
 
 A exemplo do que ocorreu em situações anteriores, o que se pretende com a modificação das 
relações trabalhistas, é reduzir o custo da mão de obra e aumentar a taxa de lucro da classe empresarial, o 
que se revela inadmissível em uma país que possui um dos maiores índices de concentração de renda do 
mundo. 
 

 

  

  

 

Adilson Gonçalves de Araújo 

Presidente da CTB 
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II. O CONTRATO DE TRABALHO VERDE E AMARELO E AS DEMAIS ALTERAÇÕES NA 
LEGISLAÇÃO  
 

De acordo com o que foi exposto anteriormente, a Medida Provisória 905 se caracteriza por dois 
aspectos distintos: por um lado, disciplina uma “nova” modalidade de contrato laboral, denominado “contrato 
de trabalho verde e amarelo”, e, por outro lado, revoga e modifica vários artigos de nossa legislação 
trabalhista e previdenciária. 
 

O “contrato de trabalho verde e amarelo” possui 3 características centrais, a saber: a) é destinado a 
trabalhadores e trabalhadoras com idades que variam de 18 a 29 anos; b) aplica-se, exclusivamente, aos 
trabalhadores e trabalhadoras que nunca estiveram submetidos a um vínculo empregatício anterior ; c) 
alcança, exclusivamente, as relações de emprego cuja remuneração do empregado(a) não ultrapasse dois 
salários mínimos por mês. 
 

É inegável que esta nova modalidade de contrato é extremamente precária, impondo ao “trabalhador 
verde e amarelo” uma série de prejuízos que não se aplicam aos demais trabalhadores contratados sob o 
regime celetista. 
 

Entretanto, a Medida Provisória 905 não se limita a precarizar o “contrato de trabalho verde e 
amarelo”. A rigor, reduz uma série de direitos trabalhistas assegurados a todos os trabalhadores e 
trabalhadoras brasileiras, além de retirar algumas prerrogativas das entidades sindicais em nosso país.  
 
 Com o objetivo de facilitar a compreensão da matéria em análise, abordaremos a seguir as 10 
modificações mais prejudiciais aos trabalhadores e trabalhadoras, bem como as mudanças que mais afetam 
as suas representações sindicais: 
 

1) Redução dos depósitos do FGTS e da multa fundiária: o art.7.º da MP 905 reduz os depósitos 
do FGTS de 8% para 2% sobre a remuneração mensal do empregado. De outra parte, a multa fundiária é 
reduzida de 40% para 20%, incidentes sobre a totalidade dos depósitos do FGTS efetuados ao longo do 
contrato de trabalho (art.6º, § 1.º). Estas alterações aplicam-se, exclusivamente, ao “contrato de trabalho 
verde a amarelo”, não alcançando as demais modalidades de contrato, que continuam a ser regidas pelas 
disposições legais anteriores. Os prejuízos decorrentes desta mudança são evidentes, dispensando maiores 
comentários. 
 

2) Isenção fiscal às empresas e tributação do Seguro-Desemprego: a MP 905 estabelece em seu 
art.9.º, que, as empresas que celebrarem “contratos de trabalho verde e amarelo”, ficarão isentas de recolher 
a contribuição previdenciária no percentual de 20% do salário do empregado – cota parte do empregador, 
além de estarem desobrigados de recolher as contribuições destinadas ao Salário-Educação e ao Sistema S 
(SESC, SESI, SENAI, etc.). É certo que, esta isenção não se aplica às demais modalidades de contrato de 
trabalho regidos pela legislação trabalhista. Chama à atenção o fato das autoridades governamentais 
alardearem, sistematicamente, que o Estado brasileiro atravessa uma grave crise fiscal, com um défict 
orçamentário estimado em R$137.000.000,00 (cento e trinta e sete bilhões de reais) no ano de 2019, e, 
apesar disso, isentarem as empresas do recolhimento de alguns tributos que poderia ser utilizados para 
minimizar a crise. Ademais, é curioso observar que, se por um lado, a MP 905 concede isenção fiscal às 
empresas, por outro lado, decide tributar cada uma das parcelas do Seguro Desemprego em 7,5% do seu 
valor nominal, como forma de compensar a perda de receita oriunda das benesses concedidas ao 
empresariado (art.43). Vale dizer, a Medida Provisória optou por conceder isenção fiscal aos empresários e 
tributar os desempregados, o que se caracteriza como um verdadeiro absurdo. 
 

3) Redução do valor do adicional de periculosidade:  de acordo com o que determina o art.193, 
da CLT, o adicional de periculosidade para quem trabalha em condições de risco, corresponde a 30% do 
salário do empregado. A Medida Provisória 905, por sua vez, estabelece em seu art.15, § 3.º e 4.º, que, nos 
“contratos de trabalho verde e amarelos”, caso as empresas contratem um Seguro de Vida em favor dos 
seus empregados, o valor deste adicional será reduzido para 5%. Além disso, a MP 905 determina que, 
apenas nas hipóteses em que o empregado trabalhe em, pelo menos, 50% de sua jornada de trabalho 
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exposto ao risco, é que será devido o adicional de periculosidade. É evidente que a redução do adicional de 
periculosidade prevista pela MP 905 impõe um sério prejuízo aos trabalhadores. O fato das empresas 
contratarem um Seguro de Vida em seu favor não reduz esse perda. Isto porque, na maior parte das vezes, o 
valor da mensalidade do Seguro de Vida é inferior à redução que o trabalhador irá experimentar em seu 
adicional de periculosidade. Por outro lado, uma parcela significativa das categorias profissionais 
beneficiárias deste título, já têm garantido o Seguro de Vida em Grupo, previsto em Acordo ou Convenção 
Coletiva de Trabalho. Em sendo assim, ao reduzir o adicional de periculosidade de 30% para 5% do salário 
do empregado, a Medida Provisória lhe impõe uma perda significativa, que precariza o seu contrato de 
trabalho. Não bastasse esse aspecto, a MP 905, ao condicionar o pagamento do adicional de periculosidade, 
ao fato do trabalhador estar exposto ao risco em, pelo menos, 50% de sua jornada de trabalho, cria uma 
exigência para o recebimento desta verba que não está prevista em lei. É importante ressaltar a este 
respeito, que o art.193, da CLT, ao disciplinar esta questão, exige que o empregado trabalhe exposto ao 
risco em caráter permanente, para que receba o adicional de periculosidade. Todavia, não define um 
percentual mínimo de exposição ao risco para que este título seja recebido. Por esta razão, a fixação deste 
percentual para os contratos verdes e amarelos, contraria toda a legislação existente aplicável à matéria em 
análise.  
 

4) Trabalho aos domingos e feriados para todas as categorias profissionais: consoante 
disposições dos arts.67 e 68, da CLT, o trabalho aos domingos será admitido, apenas, em caráter 
excepcional, quando houver motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço. Esta 
determinação é compatível com o art.7.º, inciso XV, da Constituição Federal, que garante aos trabalhadores 
o direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.  Com base neste dispositivo 
legal, cabia ao extinto Ministério do Trabalho e Emprego, elaborar um Quadro de Atividades nas quais seria 
admissível o trabalho aos domingos, sendo necessária uma autorização de um auditor fiscal do trabalho para 
que as empresas funcionassem nesse dia. É certo que, algumas categorias profissionais estão obrigadas a 
trabalhar aos domingos por força de legislação específica, como é o caso dos comerciários, 
independentemente de autorização prévia de um auditor fiscal do trabalho. Entretanto, excepcionadas as 
hipóteses de trabalho aos domingos previstas pelo Quadro de Atividades do extinto Ministério do Trabalho e 
Emprego, bem como aquelas situações previstas em legislação específica, a prestação de serviços neste dia 
não era admitida. Em síntese, o trabalho aos domingos sempre foi admitido como exceção em nossa 
legislação trabalhista, e não como regra. A Medida Provisória 905 inverte os termos desta equação, 
facultando aos empregadores de todas as categorias econômicas, impor aos empregados o trabalho aos 
domingos, assegurada uma folga compensatória em outro dia da semana. O prejuízo desta mudança para os 
trabalhadores e trabalhadores é evidente, à medida em que, lhes retira a oportunidade de conviver com sua 
família e seus amigos no dia mais indicado a este convívio. Não bastasse o prejuízo desta mudança, a 
Medida Provisória 905 também altera a disciplina sobre o trabalho em dias feriados, que a teor do que dispõe 
o art.8.º, da Lei 605/49, só era admissível em casos excepcionais, impostos por exigências técnicas das 
empresas. A partir da edição da Medida Provisória 905 o trabalho em dias feriados é admissível em 
quaisquer categorias econômicas, independentemente de qualquer condição, desde que, seja concedida 
uma folga compensatória em uma outra data. Vale dizer, o trabalho em dias feriados passa a ser admitido 
como regra geral, o que importa em sério prejuízo às relações sociais e familiares dos trabalhadores e 
trabalhadoras. 
 

5) Aumento da jornada de trabalho dos bancários: a teor do que dispõe o art.224, da CLT, a 
jornada normal de trabalho da categoria bancária corresponde a 6 horas diárias e 30 horas semanais, sendo 
proibido o trabalho aos sábados. A Medida Provisória 905 altera a redação deste dispositivo, limitando a 
jornada prevista no art. 224, da CLT, aos trabalhadores que exerçam as funções de caixa. Por consequência, 
todos os demais trabalhadores e trabalhadores desta categoria profissional passam a estar submetidos a 
jornada de 8 horas diárias e 40 horas semanais, respeitados, obviamente, os contratos que já se encontram 
em vigor. Em complemento, o trabalho aos sábados passa a ser admitido, o que nos leva à óbvia conclusão 
de que a categoria bancária veio a ser enormemente prejudicada com estas alterações. 
 

6) Sobre o Direito de requerer a interdição de estabelecimento: o art.161, § 2.º, da CLT, 
assegura às entidades sindicais o direito de requerer a interdição de estabelecimento, setor de serviço, 
máquina ou equipamento, ou, ainda, o direito de requerer o embargo de uma obra, sempre que houver grave 
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e iminente risco para os trabalhadores. Esta garantia tem por objetivo assegurar um ambiente de trabalho 
seguro, no qual sejam respeitadas as Normas de Saúde e Segurança emitidas pelos órgãos técnicos 
competentes. A Medida Provisória 905 suprime esta prerrogativa das entidades sindicais, contribuindo para 
precarizar o ambiente de trabalho, em claro prejuízo aos trabalhadores e trabalhadoras. Por outro lado, 
promove um ataque às organizações sindicais, ao lhes retirar uma prerrogativa necessária à defesa das 
categorias profissionais que representam. 
 

7) Imposição de multa aos sindicalizados que não votarem em eleições sindicais: a Medida 
Provisória 905 altera a redação do art.553, da CLT, que estabelece o valor de multas administrativas a serem 
impostas aos que descumprem a legislação trabalhista. O valor destas multas passa a ser estabelecido de 
acordo com a gravidade da lesão, que pode ser leve, média, grave ou gravíssima. Para as infrações leves, a 
multa administrativa é fixada, no mínimo, em R$1.000,00 (um mil reais) enquanto que para as infrações 
gravíssimas, poderá ser fixada em até R$100.000,00 (cem mil reais). É certo que o art. 529, parágrafo único, 
da CLT, estabelece que o trabalhador sindicalizado que não votar na eleição do seu Sindicato comete uma 
infração à legislação trabalhista, devendo ser penalizado com uma multa administrativa. Considerando que a 
Medida Provisória 905 não esclarece qual a gravidade da conduta de quem deixa de votar em eleições 
sindicais, podemos concluir que a multa a ser aplicada nesse caso, tanto pode ser no valor mínimo de 
R$1.000,00 (um mil reais), quanto no valor máximo de R$100.000,00 (cem mil reais). Em nosso 
entendimento a fixação desta multa aos trabalhadores que não votarem nas eleições sindicais é 
manifestamente inconstitucional, por violar o princípio da autonomia sindical, instituído no art.8.º, caput, da 
Constituição Federal brasileira. Ao manter a aplicação de uma multa administrativa aos trabalhadores que 
não votarem em eleições sindicais, a Medida Provisória 905 contribui, decisivamente, para afastá-los dos 
seus sindicatos, o que se constitui em mais um ataque perpetrado contra as organizações sindicais do nosso 
país. 
 

8) Exclusão dos Sindicatos nas negociações de PLR: o art.2.º, incisos I e II, da Lei 10.101/2000, 
que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa, determina que a 
negociação sobre PLR pode ser realizada através de dois procedimentos: o primeiro, ocorrerá através da 
negociação direta entre a empresa, ou o Sindicato que a representa, e o Sindicato profissional, e poderá 
resultar na celebração de um acordo ou convenção coletiva de trabalho; o segundo, será realizado entre a 
empresa e uma comissão paritária, constituída por representantes dos trabalhadores e dos empregadores, 
sendo certo que, deverá compor esta comissão, obrigatoriamente, um representante do Sindicato 
profissional. A Medida Provisória 905, simplesmente, retira a obrigatoriedade da participação de um 
representante do Sindicato profissional na comissão paritária(art.48), contribuindo, por um lado, para 
fragilizar os trabalhadores na negociação sobre PLR, e, simultaneamente, esvaziar as entidades sindicais, 
retirando-lhes mais uma função essencial ao cumprimento de sua representação.  
 

9) Redução dos juros de mora em Ações Trabalhistas: a MP 905 alterou a redação do art.39, § 
1.º, da Lei 8.177/91, passando a determinar que, os créditos trabalhistas obtidos em ações judiciais, deverão 
ser acrescidos de juros de mora cujos índices sejam os mesmos aplicados às cadernetas de poupança. Não 
é demais lembrar que, os juros aplicáveis às cadernetas de poupança são calculados com base na Taxa 
SELIC, correspondendo, em 2018, a 3,5% (três vírgula cinco por cento) ao ano. Esta mudança alterou a 
sistemática anterior na qual os juros de mora aplicáveis aos créditos trabalhistas correspondiam a 1% (um 
por cento) ao mês, contados da data em que a Ação Judicial veio a ser proposta, totalizando, o percentual de 
12% (doze por cento) ao ano. Ou seja, se tomarmos como referência o ano de 2018, os juros moratórios 
equivaleriam a 3,5% (três vírgula cinco por cento), se adotarmos o critério da MP 905, e a 12% (doze por 
cento), se aplicarmos o critério anteriormente estabelecido pela Lei 8.177/91. Isto significa dizer que, em, 
apenas, um ano, os trabalhadores beneficiados por créditos trabalhistas, teriam experimentado uma perda 
correspondente a 7,5% (sete vírgula cinco por cento) a título de juros de mora, caso a MP 905 estivesse em 
vigor no ano de 2018. Entretanto, não bastasse a perda econômica imposta aos trabalhadores, esta 
alteração é um verdadeiro estímulo ao descumprimento da legislação trabalhista. Afinal, os empregadores 
terão que suportar um ônus financeiro muito mais leve, na hipótese de descumprirem os direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras. Por estas razões, é imperioso concluir que, a alteração na forma de cálculo 
dos juros moratórios passa a ser um bom negócio para os inadimplentes, contribuindo para aumentar ainda 
mais, o elevado número de Ações Judiciais em tramitação na Justiça do Trabalho. 
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10. Revogação do Acidente de Trajeto: Anteriormente à edição da Medida Provisória 905, o art.21, 

inciso IV, alínea d, da Lei 8.213/91, caracterizava como acidente de trabalho aquele ocorrido “no percurso da 
residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive 
veículo de propriedade do segurado”. Estando caracterizado o acidente de trabalho, o empregado passa a ter 
algumas garantias especiais em decorrência deste evento, tais como, a estabilidade no emprego no período 
de 12 meses posteriores à cessação do auxílio-doença, bem como à percepção de um benefício denominado 
auxílio-acidente, na hipótese do trabalhador ter experimentado uma sequela que reduziu sua capacidade de 
trabalho. A MP 905 revoga a alínea d, do inciso IV, do art.21, da Lei 8.213/91, o que significa dizer que, o 
acidente ocorrido no trajeto de casa para o trabalho e vice-versa, deixa de ser considerado acidente de 
trabalho(art.51, XIX, da MP 905). Por consequência, todas as garantias especiais asseguradas ao 
acidentado, como a estabilidade no emprego de 12 meses e o recebimento do auxílio-acidente, deixam de 
ser aplicadas àqueles que sofrem o acidente de trajeto, o que significa um enorme retrocesso. 
 

III. AS PRINCIPAIS INCONSTITUCIONALIDADES CONTIDAS NA MP 905 
 

Não bastasse o fato de promover uma série de retrocessos nos direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras, a Medida Provisória 905/2019 viola a Constituição Federal em vários dos seus artigos. 
 

Precisamente, por este motivo, já vieram a ser ajuizadas algumas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade sustentando a ofensa ao texto constitucional, merecendo destaque as ADIs propostas 
pelo PDT, REDE Sustentabilidade, Força Sindical, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. 
      

Considerando os limites deste trabalho, optamos por apontar as 5v(cinco) violações à Constituição 
Federal que nos parecem mais relevantes, discorrendo sobre o seu alcance e amplitude e mencionando os 
instrumentos jurídicos e políticos mais indicados para combatê-las. É o que faremos a seguir. 
 

a) Violação ao art.62, da CF – Ausência de Urgência e Relevância: De acordo com o que dispõe o 
art.62, da Constituição Federal, a Medida Provisória é uma norma jurídica editada pelo Presidente da 
República, com prazo de vigência de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, que pressupõe, 
necessariamente, a existência de urgência e relevância para a sua edição. O Supremo Tribunal Federal já se 
manifestou em diferentes ocasiões sobre este tema para explicitar que relevância estará caracterizada, 
quando o objeto da Medida Provisória tiver grande repercussão social ou econômica. A urgência, por sua 
vez, existirá quando o direito que se pretende proteger por intermédio da Medida Provisória, correr o risco de 
ser extinto caso se aguarde a sua disciplina por intermédio de Projeto de Lei, com tramitação no Congresso 
Nacional. Em outras palavras, por não ser possível aguardar a aprovação de um Projeto de Lei, o Presidente 
da República utiliza a Medida Provisória, que é um instrumento de muito mais rápida aprovação para a 
garantia de direitos. Exemplo de situação passada em que esteve caracterizada a urgência e relevância pode 
ser extraído da “tragédia de Brumadinho”, na qual morreram mais de 350(trezentas e cinquenta) pessoas em 
decorrência de um crime ambiental de enormes proporções. Naquela oportunidade, o Presidente da 
República editou uma Medida Provisória aprovando a liberação de recursos do FGTS em favor dos familiares 
dos empregados falecidos para que estes pudessem garantir sua subsistência. E o fez porque não seria 
possível aguardar a tramitação de um projeto de lei que assegurasse a liberação destes recursos, sob pena 
de se comprometer a sobrevivência das pessoas atingidas pela tragédia. Situação absolutamente distinta é 
aquela que se relaciona à Medida Provisória 905, aprovada sob o fundamento de que seria necessária para 
promover a criação de novos empregos em nosso país. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que, a 
criação de novos postos de trabalho não depende da supressão de direitos trabalhistas, como demonstram 
as experiências de outros países que conseguirem reduzir o número de desempregados. De outra parte, o 
elevado desemprego no Brasil não é um fenômeno novo. Nos últimos 3(três) anos, estamos gravitando na 
faixa dos 13.000.000 (treze milhões) de desempregados, que corresponde, aproximadamente, a 12,5% (doze 
vírgula cinco por cento) de nossa força de trabalho. Em que pese ser absolutamente imprescindível combater 
o desemprego, é muito razoável promover alterações na legislação trabalhista com este objetivo, através de 
Projetos de Lei aprovados pelo Congresso Nacional, sem que seja necessária, para tanto, a edição de uma 
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Medida Provisória com este objetivo. Em sendo assim, não estão presentes os requisitos da urgência e 
relevância para a edição da MP 905, razão porque a sua aprovação viola o art.62, da Constituição Federal. 
 

b) Violação ao art.7.º, XXX, da CF – A natureza discriminatória do contrato verde e amarelo: O 
art.7.º, inciso XXX, da Constituição Federal estabelece uma “proibição de diferença de salários, de exercício 
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”. Consoante já foi 
demonstrado em tópico anterior, o “contrato de trabalho verde e amarelo” apresenta como uma de suas 
características centrais, o fato de ser destinado a pessoas de 18 e 29 anos de idade. Veio a ser igualmente 
esclarecido que, esta modalidade de contrato provoca a redução de salários e outros direitos trabalhistas em 
comparação com os demais contratos de trabalho. Isto porque, admite a diminuição do adicional de 
periculosidade 30% (trinta por cento) para 5% (cinco por cento) do salário do empregado. Ademais, 
estabelece que a multa fundiária deve ser rebaixada de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento) 
sobre os depósitos do FGTS realizados no curso do vínculo empregatício. Isto significa dizer que, as pessoas 
submetidas ao “contrato de trabalho verde e amarelo”, situadas na faixa de 18 a 29 anos de idade, estão 
submetidas a um tratamento discriminatório, pelo fato de não terem os mesmos direitos assegurados aos 
demais empregados, submetidos a outras espécies de contrato. Ocorre que, o art.7.º, inciso XXX, do texto 
constitucional, proíbe, expressamente, a diferença de salários em razão da idade. Considerando que o 
contrato de trabalho verde e amarelo não respeita esta proibição, imperioso concluir por sua manifesta 
inconstitucionalidade, em face da violação ao dispositivo acima citado.  
 

c) Violação ao art.7.º, I, da CF – Redução da multa fundiária sem aprovação por lei 
complementar: De acordo com o que já foi mencionado em tópicos anteriores, nos “contratos de trabalho 
verde e amarelos”, a multa do FGTS devida após a dispensa do empregado, veio a ser reduzida de 40% 
(quarenta por cento) para 20% (vinte por cento), calculados sobre os depósitos efetuados durante o contrato 
de trabalho. É importante considerar a este respeito que, o art.7.º, inciso I, da Constituição Federal, assegura 
aos trabalhadores “relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.” Isto significa dizer que, 
o texto constitucional passou a exigir uma motivação para a dispensa do empregado, proibindo o empregador 
de promover o rompimento do contrato de trabalho sem uma justificativa de ordem disciplinar, técnica, 
econômica ou financeira. Estabeleceu, ainda, o dispositivo em referência que, na hipótese do empregador 
efetuar uma dispensa motivada deverá garantir uma indenização compensatória ao empregado pela perda 
do emprego. É certo que, a regulamentação deste dispositivo constitucional deverá ser realizada através de 
lei complementar, que ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Ao  
interpretar o art.7.º, inciso I, da Constituição Federal, a doutrina e a jurisprudência consagraram a tese de 
que, a indenização compensatória devida na hipótese de dispensa do empregado, corresponde à multa de 
40% (quarenta por cento) do FGTS. Considerando que esta indenização só pode ser disciplinada por 
intermédio de lei complementar, não poderia uma Medida Provisória reduzir o seu valor de 40% para 20%. 
Portanto, ao diminuir o valor da multa do FGTS, a MP 905 viola, expressamente, o art.7.º, inciso I, da Carta 
Política brasileira. 
 

d) Violação ao art.150, § 6.º, da Constituição Federal – aprovação de isenção tributária através 
de lei de caráter geral: Dispõe o art.150, § 6.º, da Constituição Federal que, a isenção de tributos só poderá 
ser aprovada por intermédio de lei específica, que discipline, exclusivamente, a renúncia fiscal concedida 
pelo Poder Público. Isto significa dizer que, se o Estado decidir abrir mão de um imposto, taxa ou 
contribuição, deverá fazê-lo por intermédio de uma lei que aborde, exclusivamente, esta concessão. O art.9.º, 
da MP 905/2019, concede uma generosa isenção tributária às empresas, desobrigando-as de recolher a 
contribuição previdenciária do empregado – cota parte do empregador, bem como as verbas destinadas ao 
Salário-Educação, e por fim, as contribuições devidas ao Sistema S (SESC, SESI, SENAI, etc.). É importante 
observar que esta isenção tributária é feita através de uma Medida Provisória que aborda vários outros 
temas, dentre os quais modificações impostas à legislação trabalhista e previdenciária brasileira. Ou seja, ao 
invés de aprovar a renúncia fiscal de recursos públicos através de uma lei específica, que regulamente, 
apenas, a isenção, o Presidente da República o fez através de uma Medida Provisória de caráter geral, que 
disciplina uma gama variada de assuntos, que não têm qualquer relação com a renúncia de contribuições 
devidas ao Estado. Em sendo assim, resta evidente que a Medida Provisória 905 desobedeceu ao comando 
do art.150, § 6.º, da Constituição Federal, sendo, portanto, inconstitucional. 
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e) Violação ao art.113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT - renúncia 
de receita sem estimativa do seu impacto financeiro: De acordo com a determinação do art.113, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, da Carta Política de 1988, “A proposição legislativa que crie ou 
altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto 
financeiro.” A Medida Provisória 905 aprovou a renúncia de receitas do Poder Público – contribuição 
previdenciária do empregador, recursos do Salário-Educação e contribuição ao Sistema S – sem qualquer 
estudo prévio sobre o impacto desta renúncia sobre a Previdência Social, a Educação brasileira e os 
programas de qualificação profissional. Por consequência, não indicou outras fontes de receita que deveriam 
substituir as contribuições que forem objeto da renúncia, prejudicando em larga escala o nosso sistema 
previdenciário e a política educacional do nosso país. Por conseguinte, restou violado o art.113, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
 

IV. A RESISTÊNCIA À MEDIDA PROVISÓRIA 905 
 

De acordo com o que foi amplamente demonstrado ao longo deste trabalho, a Medida Provisória 905 
é mais um instrumento utilizado com o objetivo de desconstruir direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 
brasileiras. 
 

Não bastassem as enormes lesões que provoca aos direitos sociais, viola a nossa Constituição 
Federal em diferentes aspectos. Em sendo assim, é imperativo que se trave uma luta tenaz com o objetivo de 
impedir que continue produzindo os seus efeitos deletérios, sob pena de se ampliar a precarização do 
trabalho no Brasil. 
 

Na esfera jurídica essa resistência passa, necessariamente, pelo Supremo Tribunal Federal, apesar 
da natureza conservadora de suas decisões em matéria trabalhista nos últimos anos. Isto porque, já existem 
várias Ações Diretas de Inconstitucionalidade em tramitação na Suprema Corte, que, terá que se pronunciar 
sobre a MP 905. Portanto, cabe às entidades sindicais procurar influir no julgamento destas ADIs, para evitar 
os retrocessos contidos na Medida Provisória. 
 
 Independentemente das Ações Diretas de Inconstitucionalidade que tramitam no STF, poderão ser 
ajuizadas Ações Civis Públicas, Ações Civis Coletivas ou Ações Individuais na Justiça do Trabalho, arguindo 
todas as inconstitucionalidades de que se reveste a Medida Provisória 905, e requerendo a sua não 
aplicação a uma categoria profissional, a um grupo de trabalhadores ou a um trabalhador considerado 
individualmente. 
 
 Em complemento à luta jurídica, é necessário que se trave a resistência à MP 905 no Congresso 
Nacional. Consoante determinação do art.62, da Constituição Federal brasileira, a Medida Provisória tem um 
prazo de vigência de 60(sessenta) dias, prorrogáveis por mais 60(sessenta) dias, ao término do qual deverá 
ser convertida em lei. Na hipótese de não vir a ser convertida em lei perde a sua eficácia deixando de 
produzir efeitos. 
 
 O desafio que se impõe aos trabalhadores neste momento, consiste em lutar para que o Congresso 
Nacional não converta a Medida Provisória 905 em lei, impedindo, desta maneira, que ela continue a 
provocar efeitos nefastos às relações de trabalho no Brasil. 
 

Finalmente, é imperativo que desenvolvamos um amplo processo de mobilização popular, que 
envolva, sobretudo, a classe trabalhadora brasileira. Este processo de mobilização será fundamental para 
sensibilizarmos os Poderes Judiciário e Legislativo sobre as inconstitucionalidades da MP 905, e além disso, 
sobre o seu caráter regressivo, que impõe a destruição de direitos trabalhistas e previdenciários em nosso 
país que são conquistas históricas da civilização. 
 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. 
 

Magnus Farkatt, advogado e assessor jurídico da CTB. 


