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A MP 936, que foi aprovada recentemente pelo legislativo, garantiu a plena le-
gitimidade aos processos de “suspensão e redução da jornada de trabalho” neste 
momento de pandemia.

Pelo texto aprovado, que está pendente de sanção do Presidente da República, 
o Governo poderá, enquanto durar a pandemia, prorrogar os períodos de “suspen-
são e redução da jornada de trabalho” através de decreto do Executivo.

Questão da máxima relevância diz respeito justamente a esta prorrogação que 
precisa ser feita de imediato pelo governo, pois já se passaram os 60 dias previstos 
na versão original da MP e os contratos realizados pelas empresas estão vencidos, 
ou seja, é de vital importância que o governo apresente um decreto renovando a 
possibilidade da “suspensão e redução da jornada de trabalho”.

Como o decreto permitindo a prorrogação ainda não foi apresentado, possivel-
mente pelo fato do Governo estar com dificuldades financeiras após o pagamento 
dos benefícios deste primeiro momento, a situação é preocupante e dramática, 
analisamos e comentamos as opções abaixo:

a) manter o contrato de empregados suspensos.

Se governo não emitir um decreto prorrogando esta possibilidade, o emprega-
do não receberá qualquer benefício governamental e, por conseguinte, o proce-
dimento da suspensão terá sido irregular, fato que poderá ensejar ao empregado 
cobrar do empregador o valor do seu salário integral;

b) alterar de suspensão para redução ou seguir com o procedimento de “redu-
ção de salário e de jornada”.

A situação é idêntica à anterior no que se refere ao valor salarial reduzido. Se 
não houver um decreto legitimando este procedimento a referida redução poderá 
ser considerada irregular, fato que poderá ensejar ao empregado cobrar do em-
pregador o valor do seu salário integral;

c) promover a rescisão dos empregados.
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A ausência de uma norma, que já deveria ter sido publicada, garantindo e dando 
segurança jurídica de que a empresa não será obrigada a pagar integralmente o 
salário dos empregados neste período tem gerado rescisões trabalhistas.

Como o momento de pandemia não legitima uma rescisão por “justa causa”, a 
rescisão deverá ser feira como “dispensa sem justa causa” devendo o empregador 
pagar todas as verbas rescisórias inclusive eventual indenização complementar 
aos casos de empregados que tiveram reduções e/ou suspensões de seus con-
tratos.

A medida mais segura a fim de evitar qualquer surpresa não deixa de ser a al-
ternativa “c”. Contudo, não se pode deixar de ter esperança que, nos próximos dias 
venha a ser publicada uma norma, inclusive com efeitos retroativos, a fim de res-
guardar os processos de redução e suspensão, os quais parecem ser de vital im-
portância a garantia dos empregos no País.

Novidades sobre o assunto serão divulgadas em nossos próximos informativos.

EMPRESAS - PORTAS ABERTAS

Em nossos informativos anteriores, repassamos as medidas publicadas pelo 
Município de Porto Alegre e pelo Estado do RS no que se refere a possibilidade de 
os estabelecimentos comerciais abrirem as suas portas, bem como os critérios de 
restrição e demais medidas (textos estão em nossa página na internet).

Ocorre que, mais uma vez estamos defronte de uma situação de insegurança 
jurídica (assim como no item anterior), pois as normas Estadual e Municipal estão 
divergindo acerca da possibilidade de trabalho nas empresas, principalmente no 
que se refere ao percentual de pessoas trabalhando no local.

Uma regra básica do direito nos remete ao fato de que uma lei inferior (lei mu-
nicipal), não pode se sobrepor ou mesmo contrariar uma lei hierarquicamente su-
perior (lei estadual). Partindo desta premissa a conclusão é que a lei do município 
(de Portal Alegre) deve ser analisada de forma subsidiária, após a análise da lei 
superior (lei estadual).

Como as implicações por exercício irregular da atividade poderá ensejar inter-
dição, fechamento do estabelecimento e até mesmo a cassação do alvará pedi-
mos aos nossos clientes que analisem a norma focada a sua atividade da forma 
mais restritiva, esta abordagem certamente evitará qualquer desconforto.


