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Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. 
 
COMUNICADO PRESIDENCIAL 
 

 

 

À CATEGORIA AEROVIÁRIA, EMPRESAS AÉREAS E ESATAS BRASILEIRAS E ESTRANGEIRAS. 
 
 
 

Com o advento da pandemia da COVID-19 pelo mundo, que também passou a assolar o Brasil e a afetar 
a nossa Economia, todas as empresas aéreas e auxiliares passaram a adotar medidas excepcionais para diminuírem o 
impacto em suas operações e finanças. Muitas dessas medidas foram discricionárias e à revelia do SIMARJ, o que 
revela total descaso com a segurança jurídica das ações adotadas, bem como comportamento intransigente nas 
negociações coletivas. 

 
Outras, entretanto, ofereceram propostas de assinatura de ACTs – Acordos Coletivos de Trabalho, com 

redação que viola direitos básicos individuais, como a suspensão do contrato de trabalho sem remuneração, ou com 
remuneração parcial, o que chamaram de Licença Não Remunerada – LNR e também Licença Não Remunerada 
Compulsória – LNRC. Além da redução ou da suspensão total dos salários, também existem dispositivos que 
suspendem total ou parcialmente o pagamento de verbas de adicionais diversos, bem como benefícios de vale refeição 
e alimentação. 

 
Essas medidas resguardam exclusivamente os interesses econômicos das empresas, entregando os 

seus trabalhadores à sorte, uma vez que ameaçam as condições de subsistência própria e familiar, impactando 
diretamente as suas capacidades de manterem os pagamentos de aluguéis e hipotecas imobiliários, escolas, seguros, 
alimentos, tarifas públicas de água, luz e gás, medicamentos e outros itens essenciais à vida humana. 

 

Ademais, por mais que o SIMARJ se esforçasse nas tratativas com as empresas, nenhuma 
concedeu garantia de emprego aos seus funcionários após esse período de suspensão do contrato de 
trabalho, que pode ocorrer em 03 (três), 06 (seis) e até 12 (doze) meses após a assinatura dos ACTs. Esse 
fator, bem como o impacto na Previdência Oficial dos trabalhadores com os contratos de trabalho suspensos, 
constituem elementos de fundamental importância na decisão do sindicato de não esgotar as negociações 
nesse momento, pois precisam ser inseridas cláusulas protetivas aos seus representados obreiros. 

 
Outrossim, a ABEAR e a ABESATA estão buscando alternativas com o Governo Federal e com o 

Congresso Nacional, no sentido de conseguirem subsídios públicos para diminuírem os impactos econômicos, o que 
poderia dar um fôlego adicional às empresas, mas sem nenhuma previsão nas minutas dos ACTs por elas propostos, 
de que tais subsídios favoreceriam a devolução daquilo que deixou de ser pago aos seus trabalhadores. 

 
 
 
Considerando a edição de Medida Provisória pela chefia do Executivo Nacional acerca do tema, as 

incertezas do futuro, a fragilidade dos trabalhadores e a volatilidade das circunstâncias, o SIMARJ considera prematura 
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a conclusão das negociações nesse momento, requerendo que as empresas atendam aos nossos pedidos de proteção 
e de zelo aos seus trabalhadores, incluindo, no mínimo, a estabilidade de emprego por (01) um ano aos trabalhadores 
que aderirem a qualquer tipo de licença não remunerada ou redução salarial e de jornada, bem como o pagamento 
integral das contribuições previdenciárias no respectivo período. 

 
O SIMARJ também enviou proposta de Emenda Legislativa à MP em referência, através de seus 

parlamentares parceiros, buscando apoio público à garantia de manutenção dos empregos e dos salários dos 
trabalhadores aeroviários, acreditando que soluções mais benéficas ainda possam surgir. 

 
Em vista da complexidade do momento, contratamos assessoria jurídica para a avaliação de todas as 

propostas, recebendo um parecer contrário ao aceite das propostas oferecidas pelas empresas, que violam direitos 
trabalhistas e podem prejudicar futuras reivindicações a eles na Justiça do Trabalho.      

       
  Estamos ao dispor de toda a categoria profissional, empresas e órgãos do governo, mantendo abertos 

todos os nossos canais de comunicação e de atendimento, priorizando as negociações coletivas, desde que as 
propostas respeitem os direitos básicos contidos no Art. 7º e seus incisos da Constituição da República Federativa do 
Brasil, que constituem cláusulas pétreas e que não podem ser mitigadas, alienadas e renunciadas. 

 
Quaisquer medidas arbitrárias adotadas pelas empresas durante esse período serão apreciadas pelo 

Judiciário, tão logo possível, já adiantando que todas as suspensões de contrato de trabalho já realizadas até o 
momento são consideradas pela nossa direção como ilegais, arbitrárias, coercitivas e caracterizadas como repudiável 
assédio moral. O SIMARJ é um sindicato de luta, aguerrido e não aceita nenhum direito a menos.  
 
 
Certos da vossa compreensão e aguardando providências para, juntos, vencermos mais essa dificuldade, 
Subscrevo. 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
Otávio Augusto Pires Gonçalves 
               Presidente 
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