
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 

DE MARÇO DE 2020  

IMPORTANTE INFORMAÇÃO! 

A medida provisória Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre as medidas 

trabalhistas em razão da calamidade publica (covid19) decreto legislativo nº6 de 20 de 

março de 2020, dentre outras aplicabilidades, prevê em seu art. 3º medidas que podem 

ser adotadas pelos empregadores visando a preservação do emprego, sendo elas: 

I - o teletrabalho; 

II - a antecipação de férias individuais; 

III - a concessão de férias coletivas; 

IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados; 

V - o banco de horas; 

VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; 

VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e 

VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS. 

Ocorre que, além do roll acima exposto, há outras possibilidades lícitas de acordo 

trabalhista que seja escrito e individual que podem ser celebrados, visando a 

permanência do vínculo empregatício, e, por algum motivo de força maior, há clara 

possibilidade de reduzirem os salários, ou até mesmo, o autônomo, ter o contrato de 

prestação de serviços reduzido ou até mesmo cancelado. 

Nestes casos, comprovadamente havendo a redução ou cancelamento, emerge a 

possibilidade jurídica do pedido de revisão do aluguel em situações de resistência 

negocial do Locador, esta possibilidade possui supedâneo no art. 68 da lei especial nº 

8.245 de 18 outubro de 1991, além de se aplicar a relação consumerista art. 6º inciso V 

da lei 8.078 de 11 setembro 1990 que dispõe: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas; 

Frise-se que não basta a mera alegação, forçoso a demonstração da verossimilhança, 

este é o entendimento no julgado STJ REsp 1300831 / PR - RECURSO ESPECIAL 

2011/0307734-3 onde podemos citar parte da fundamentação: 



A intervenção do Poder Judiciário na relação 

locatícia, à luz da teoria da imprevisão, exige a demonstração da 

alteração das bases econômicas iniciais do contrato, de modo a não 

se prestar ao mero propósito de redução do valor locativo 

 

Portanto, podemos aplicar tanto em casos pessoa física, quanto jurídica, infere-se que, 

dado a resistência do locador somado a comprovação de queda de receita, figura-se 

clara a pretensão da tutela jurisdicional, visando o equilibrio contratual na capacidade 

econômica atual. 

Ricardo Calzolari 

Advogado 

 


