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Alerta Trabalhista – Medida Provisória nº 927/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aumento exponencial das infecções oriundas da 

pandemia por COVID-19 (novo coronavírus), além da 

notória preocupação pelo bem-estar coletivo, implicou 

em diversos e sérios reflexos nas relações de trabalho, 

até mesmo em decorrência do vácuo legislativo e da 

ausência de precedentes jurisprudenciais relevantes 

sobre o tema. 

 

Especialmente no âmbito do Direito de Trabalho, 

incialmente, em 06.02.2020 foi sancionada a Lei nº 

13.979/2020, que inseriu, no rol das hipóteses de 

ausência justificada ao trabalho (ou seja, custeado pela 

empresa), os períodos de consultas médicas, 

procedimentos hospitalares e ambulatoriais, isolamento 

e quarentena compulsórios, os quais ainda não foram 

determinados pelas autoridades competentes. 

 

Nesse cenário, em tese, o período de isolamento ou 

quarentena espontâneos não configuram falta 

justificada ao trabalho, razão pela qual o empregado 

deverá exercer normalmente as funções por intermédio 

dos métodos alternativos eventualmente 

disponibilizados pelo empregador. 

 

Neste particular, considerando a excepcionalidade e a 

gravidade das circunstâncias, o empregador poderá 

implementar o regime de teletrabalho (incluindo home 

office), isoladamente ou em conjunto com outras 

condições alternativas (rodízio, escala, jornada 

reduzida, férias, entre outros). 

 

Adicionalmente, com o intuito de evitar o aumento 

sensível do número de demissões, além de reduzir o 

impacto negativo no fluxo de caixa dos empregadores, 

o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 927, 

em 22.03.2020, estabelecendo, entre outras 

providências, a possibilidade de se ajustar, mediante 

acordo individual com o empregado (sem a participação 

do sindicato), as seguintes premissas: 
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a) Redução de até 25% da jornada de trabalho e do 

salário, desde que seja garantido o salário mínimo 

nacional (aplicação combinada com o artigo 503 da 

CLT); 

 

b) Diferimento de 3 meses para o recolhimento do 

FGTS; 

 

c) Possibilidade de antecipação das férias e 

feriados, desde que comunicadas ao empregado com 

48 horas de antecedência; 

 

d) Flexibilização das regras de trabalho remoto e 

homeoffice; e 

 

e) Suspensão do contrato de trabalho, por até 4 

(quatro) meses, para a realização de cursos de 

qualificação profissional (provavelmente será 

revogado). 

Considerando o potencial conflito da nova legislação 

com os princípios básicos do Direito do Trabalho, 

historicamente aplicados pelos Tribunais do Trabalho, é 

possível que, após a estabilização do contágio pelo 

COVID-19 no Brasil, eventuais acordos individuais 

sejam objeto de questionamentos perante a Justiça do 

Trabalho, o que merece especial cautela nos 

respectivos ajustes. 

 

Permanecemos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

 
 

Cordialmente, 
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Juliano Nicolau de Castro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Direito do Trabalho 
(55 11) 5643-1061 

jcastro@santosbevilaqua.com.br 

 
 
 

 
*** O presente alerta possui intuito exclusivamente informativo, não contendo qualquer opinião, recomendação ou aconselhamento legal do Santos Bevilaqua Advogados 

a respeito do tema ora abordado. 
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