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Um dos maiores questionamentos que temos recebido nos últimos dias 
é sobre a possibilidade de se realizar a “suspensão” ou a “redução da carga 
horária e dos salários” temporariamente de alguns e/ou todos os emprega-
dos. Neste aspecto, cumpre informar que não há, no momento, inclusive na 
redação da recente MP 927, qualquer dispositivo que possibilite esta medida.

Um antigo Ministro do trabalho já dizia que o salário é “imexível” e esta é 
uma premissa que bem define esta característica da relação do trabalho. Não 
se pode “reduzir” o salário do empregado, pois isto afeta diretamente a sua 
capacidade alimentar e de subsistência (sua e de sua família). A suspensão 
leva a mesma “perda” do salário e por isto, tem a mesma conotação.

Por outro lado, sempre que há um motivo relevante (como o que estamos 
vivendo no momento) e desde que exista a interferência, acompanhamento e 
homologação desta “suspensão” ou “redução” pelo sindicato dos emprega-
dos, o procedimento tem sido recepcionado (aceito) pelo judiciário.

Assim, por nossa orientação, para que se possa realizar qualquer dos dois 
procedimentos, há de se ter um documento com anuência do sindicato (ho-
mologação no documento individual ou um acordo coletivo geral). Caso 
contrário, o risco de se implementar tal medida é muito grande, ou seja, a 
empresa ser acionada judicialmente pelo empregado, a fim de “repor” o valor 
reduzido de seu salário.

No momento atual já temos alguns sindicatos com este acordo formaliza-
do. Abaixo destacamos os dois sindicatos de maior abrangência de represen-
tação obreira na Cidade:

 Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (SINDILOJAS)
 Sindicato dos comerciários de Porto Alegre (SINDEC);

Prevê a suspensão por no máximo 05 meses.
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 Sindicato das Empresas de Serviços (SESCON/RS)
 Sindicato empregados empresas de Serviços (SEMAPI)

Prevê a suspensão por no máximo 05 meses.
Prevê a possibilidade de redução salarial em até 25%.
Redução do piso salarial da categoria;

Alguns outros sindicatos também já possuem esta possibilidade e devem 
ser consultados sobre o teor de seus normativos.

Questão que parece ser da maior relevância nos dois casos acima, é o fato 
de que somente as empresas participantes do “Programa Pró-Emprego” é que 
poderiam se valer das normas coletivas indicadas. 

Mais ainda, para a empresa ser qualificada como participante do “Programa 
Pró-Emprego” a mesma terá de fazer o pagamento de uma taxa ao sindicato 
que pode variar de R$ 300,00 a R$ 800,00 entre outras contribuições.

A legalidade desta cobrança parece ser matéria para uma avaliação das 
empresas junto as suas consultorias jurídicas especializadas, pois aparente-
mente contraria as regras da não obrigatoriedade das contribuições para o 
sistema sindical.

Estes eram os esclarecimentos que tínhamos a apresentar sobre o tema 
em referência para o momento em destaque.

Nossa equipe segue a disposição para outros esclarecimentos do tema.
Aprove.


