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RECONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DISPENSADOS  

SEM JUSTA CAUSA ANTES DE 90 DIAS 

 O Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho publicou 

em 14/07/2020 a Portaria 16.655/20, que autoriza empresas a recontratarem 

imediatamente funcionários dispensados sem justa causa, sem que configure fraude 

trabalhista, durante o período de calamidade pública que tem duração prevista até 

31 de dezembro de 2020 pelo Decreto Legislativo nº 06/2020.  

 

Com isso, no período da pandemia, deixa de ter vigência a Portaria 384/92 do antigo 

Ministério do Trabalho, em que os empregados demitidos sem justa causa só podem 

ser readmitidos após transcorrido o prazo de 90 dias e cujo descumprimento, caso 

contatada a fraude trabalhista é considerado infração perante a legislação que trata 

do seguro desemprego. A Portaria regulamenta:  

 

“Art. 1º Durante o estado de calamidade pública de que trata 

o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, não se 

presumirá fraudulenta a rescisão de contrato de trabalho sem 

justa causa seguida de recontratação dentro dos noventa dias 

subsequentes à data em que formalmente a rescisão se 

operou, desde que mantidos os mesmos termos do contrato 

rescindido.  

 

Parágrafo único. A recontratação de que trata o caput 

poderá se dar em termos diversos do contrato rescindido 

quando houver previsão nesse sentido em instrumento 

decorrente de negociação coletiva.”  

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos à data de 20 de março de 2020.  

Importante observar que o parágrafo único, permite a recontratação do funcionário 

dispensado de modo diverso dos termos do contrato de trabalho anterior somente se 

houver previsão em instrumento de negociação coletiva, ou seja, por convecção 

coletiva ou acordo coletivo. 

Assim, se a empresa dispensou empregados sem justa causa a partir de 20 de março 

de 2020 e se há intenção de recontratação, não precisa aguardar o prazo de 90 dias 

e deve observar que esta possibilidade poderá ser feita até 31 de dezembro de 2020, 

quando há previsão normativa para o fim da pandemia. 


