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O impacto da covid-19 nas relações trabalhistas: Flexibilização e medidas 
trabalhistas emergenciais 

Ana Beatriz da Silva 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar o impacto da Covid-19 nas relações trabalhistas 
no Brasil diante do cenário pandêmico de nível internacional. Desta forma, implicará 
em apontar as finalidades das medidas provisórias trabalhistas estabelecidas durante 
o ano de 2020 no país– MP 927/2020 e MP 936/2020 –, analisando os seus 
dispositivos, bem como a sua aplicabilidade nos contratos de trabalho. A pesquisa 
será direcionada aos benefícios e deficiências destas medidas na relação empregado 
e empregador em razão das circunstâncias impostas pela referida doença. Ademais, 
analisa os institutos da força maior e fato do príncipe, por efeito da discussão travada 
por empregadores em lidar com as alterações contratuais e paralisação das atividades 
comerciais e empresariais durante a pandemia. 

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Relações trabalhistas. Medidas provisórias. 
Pandemia. COVID-19.  

 

The impact of covid-19 on labor relations: Flexibility and emergency labor 
measures 

 

ABSTRACT 

 

This paper intends to analyze the impact of Covid-19 on labor relations in Brazil in face 
of the international level pandemic scenario. Thus, it will imply pointing out the 
purposes of the provisional labor measures established during the year 2020 in Brazil 
- MP 927/2020 and MP 936/2020 -, analyzing their provisions, as well as their 
applicability in employment contracts. The research will be directed to the benefits and 
deficiencies of these measures in the employee and employer relationship due to the 
circumstances imposed by the referred disease. In addition, it analyzes the force 
majeure institutes and the prince's fact, due to the discussion held by employers in 
dealing with contractual changes and the interruption of commercial and business 
activities during the pandemic. 

Keywords: Labor law. Labor relationship. Provisional measures. Pandemic. Covid-19.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O vírus SARS-CoV-2, mais conhecido como a COVID-19, suscitou o 

reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Governo Federal no ano de 

2020 (dois mil e vinte), assim como ocorreu em diversos países. 

É certo que o vírus atingiu o Brasil de forma grave, além de ocasionar um 

impacto econômico e financeiro de grande proporção em todo o mundo, 

influenciando as esferas sociais, políticas, sanitárias, humanitárias, científicas e 

culturais.   

Em síntese, as repercussões do novo coronavírus afetaram concretamente as 

projeções do crescimento econômico brasileiro, tendo em vista as necessidades 

sanitárias para preservação da saúde e combate à pandemia. Diante disso, o 

Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo n.º 6 de 2020 reconheceu o 

estado de calamidade pública, e ainda decidiu o Governo por medidas provisórias 

trabalhistas emergenciais para contenção do avanço da pandemia no cenário do 

país, bem como para enfrentar os seus efeitos econômicos, principalmente advindos 

da seara trabalhista.  

No mês de março, logo que fora constatado o avanço da doença no Brasil, 

entrou em vigor a Medida Provisória n.º 927/2020, a qual relativizou as regras 

trabalhistas, prevendo acordos entre os empregadores e os colaboradores nos seus 

contratos de trabalho, com a finalidade de preservação do emprego e da renda, em 

atenção ao enfrentamento do estado de calamidade pública.  

A medida provisória previa as seguintes possibilidades: alteração do regime 

de trabalho presencial para o teletrabalho, a antecipação das férias individuais ou 

coletivas, a antecipação de gozo dos feriados não religiosos federais, estaduais, 

distritais e municipais, a compensação da jornada de trabalho por meio do banco de 

horas e o diferimento do recolhimento do FGTS.  

Dentre as ações que objetivavam a preservação do emprego, se encontrava 

a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem a obrigatoriedade do 

pagamento do salário ao colaborador. No entanto, em razão de críticas sociais e 

também do Congresso, houve a revogação do artigo 18 que determinava essa 

suspensão, entrando em vigor, portanto, a MP n.º 928/2020.  
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Por conseguinte, no dia 1 de abril, foi regulamentada a MP 936/2020, 

abordando esta suspensão de forma mais equilibrada, aprovando a redução do 

salário e da jornada de trabalho através de acordo entre o empregado e o 

empregador, bem como garantindo ao empregado o direito a uma indenização no 

valor do percentual do acordo de trabalho firmado. 

 

2. O CONTRATO DE TRABALHO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

O contrato de trabalho é a base jurídica da relação de emprego, o qual objetiva 

a disposição e o acordo entre as partes. Desta forma, a CLT (Consolidação das Leis 

Trabalhistas) prevê no artigo 442: “Contrato individual de trabalho é o acordo tácito 

ou expresso, correspondente à relação de emprego.” (Brasil, 1943)1 

Nessa esteira, trata-se de um vínculo jurídico entre empregado e empregador, 

o qual ocorre através da manifestação de vontade.  

Garcia (2019, p. 136) afirma que 

 

[...] do mesmo modo que o contrato é a fonte das obrigações (sendo esta uma 

relação ou vínculo jurídico), o contrato de trabalho é a fonte de relação de 

emprego, dando origem a essa relação jurídica. Mesmo assim, o contrato de 

trabalho, como modalidade de negócio jurídico, também pode ser visto em 

seu papel dinâmico, ou seja, retratando a própria relação jurídica de emprego 

em execução, em que a vontade se manifesta (ainda que de forma tácita) não 

apenas em seu momento inicial, mas também em seus desdobramentos 

sucessivos. 2 

  Assim, o contrato de trabalho é formado não apenas por disposições 

realizadas no momento do acordo, podendo ser alterado no caso de mútuo 

consentimento, desde que não ocasione prejuízos ao empregado, conforme disposto 

na CLT. 

É certo que o Direito do Trabalho possui princípios norteadores, estejam estes 

determinados na CLT, na Constituição Federal, em normas dos tratados 

 
1 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452. Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943. 

2 GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 14º edição. São Paulo. 

Saraiva. 2019. p136.  
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internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou em leis 

infraconstitucionais. 

Os princípios constituem objetivos fundamentais deste instituto, tendo em 

vista que os direitos trabalhistas, além de serem considerados materialmente 

fundamentais, possuem natureza social e humana.  

Nesse sentido, segundo Garcia (2019), o princípio da proteção, essencial ao 

Direito do Trabalho, tem por fundamento um tratamento jurídico melhor ao polo mais 

vulnerável da relação, isto é, ao empregado. Sendo assim, é considerado como 

fundamento dos direitos trabalhistas, corroborando com a máxima da dignidade da 

pessoa humana e do valor social do trabalho. 3 

O axioma da proteção objetiva a equiparação das partes do contrato, 

subdividindo-se no in dubio pro operario, na aplicação da norma mais favorável e 

condição mais benéfica.  

Não obstante os princípios despontem como ordens jurídicas, a ciência 

jurídica não se mantém inerte, posto que comporta evoluções, advindas de 

alterações históricas. 

Outrossim, o caos vivido pelo Brasil no ano de 2020 trouxe uma perspectiva 

nunca imaginada, compreendendo uma nova forma de pensar os direitos trabalhistas 

diante da atual realidade.  Nesse contexto surgiram as medidas provisórias de 

flexibilizações nas relações de trabalho.  

Insta esclarecer que a flexibilização na relação trabalhista era considerada 

excepcional. Contudo, neste caso, a finalidade das flexibilizações não consiste em 

reduzir os direitos mínimos, mas tão-somente realizar a manutenção dos contratos 

como meio de proteção ao trabalho. 

Delgado esclarece que o instituto da flexibilização atenua a força imperativa 

dos efeitos das normas trabalhistas: 

Por flexibilização trabalhista entende-se a possibilidade jurídica, estipulada 

por norma estatal ou por norma coletiva negociada, de atenuação da força 

imperativa das normas componentes do Direito do Trabalho, de modo a 

mitigar a amplitude de seus comandos e/ou os parâmetros próprios para a 

sua incidência. Ou seja, trata-se da diminuição da imperatividade das normas 

justrabalhistas ou da amplitude de seus efeitos, em conformidade com 

 
3 GARCIA, Gustavo Felipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 14º edição. São Paulo. 

Saraiva. 2019. p95. 
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autorização fixada por norma heterônoma estatal ou por norma coletiva 

negociada.4 

  

Nessa perspectiva, as alterações trabalhistas provindas das medidas 

provisórias resultam na disponibilidade do contrato de trabalho diante do período de 

turbulência no país, embora tenham sido consideradas medidas excessivas por 

muitos críticos.  Isto porque as flexibilizações devem respeitar os limites fixados pela 

ordem jurídica.  

 

2.1. FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS TRABALHISTAS  

 

Conforme mencionado anteriormente, a flexibilização trabalhista, ainda que 

considerada excepcional ao direito pátrio, importa em alterações atenuantes da força 

das normas do Direito do Trabalho.  

A referida flexibilização pode ser heterônoma trabalhista, isto é, possui como 

limite a Constituição Federal, dado que a atenuação decorre da própria norma 

jurídica estatal, bem como pode ser também autônoma, oriunda de negociações 

coletivas sindicais, tendo por limite a ordem jurídica heterônoma estatal.5 

(DELGADO, 2019) 

Insta salientar que com a Reforma Trabalhista do ano de 2017, o instituto da 

flexibilização, seja ela heterônoma ou autônoma, tornou-se mais constante no 

cenário brasileiro. Posto isto, a reforma ficou conhecida como o marco da 

flexibilização dos direitos trabalhistas.  

Logo, o Direito do Trabalho, que excepcionava a flexibilização em razão do 

axioma de proteção ao trabalhador, passa a adotá-la para atenuação da crise e 

acomodação de interesses.  

Consoante o entendimento firmado por Veiga (2017), as normas trabalhistas 

trazidas pela Reforma contribuem com a retomada econômica brasileira, haja vista 

que tornam as relações trabalhistas mais simples e eficazes. 6 

 
4 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18º edição. São Paulo. LTr. 
2019. p72. 

5 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18º edição. São Paulo. LTr. 

2019. p72. 
6 VEIGA, Maurício. A Reforma sob um novo prisma. In: Edgar Melo. (Org.). Reforma 
Trabalhista. São Paulo: Editora Escala, 2017. 
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Assim, analisando o artigo 611-A  da CLT, compreendemos que ocorrera uma 

ampliação dos direitos submetidos as negociações coletivas, tornando mais amplas, 

portanto, as flexibilizações.  

A flexibilização, portanto, assoma como uma medida de progresso diante das 

transformações cotidianas nas relações do Direito do Trabalho.  

Nesse diapasão, em consequência da crise sanitária e econômica enfrentada 

pelo país, a flexibilização foi identificada como o meio de reorganizar as relações 

trabalhistas, adaptando-se as necessidades do mercado por acomodação dos 

interesses, de maneira a atenuar a crise.  

Todavia, ao limitar-se ao instituto da flexibilização, não apenas direcionado ao 

contexto da pandemia do ano de 2020, verifica-se que esta veio ocasionando a 

extinção dos contratos formais de trabalho, corolário a busca por trabalhos em 

modalidades informais, sem a possibilidade de garantias. Sendo assim, foi apenas 

observado o intuito da produção de renda, com a não observação aos direitos 

sociais, sem se concentrar na qualidade de vida do cidadão, a qual perfaz também 

a máxima da dignidade da pessoa humana.  

Desta maneira, observa-se que a proteção dos trabalhadores fora mitigada, a 

despeito dos mecanismos alternativos ofertados ao empregador tenham como 

contrapartida a garantia do emprego.  

Cassar afirma (2018, p. 257) “É possível, em determinadas situações, em 

nome da manutenção da saúde da empresa, a negociação coletiva tender para a 

supressão, flexibilização ou alteração de direitos antes garantidos.”7 Corrobora com 

a máxima da preponderância do interesse coletivo sobre o individual. Sendo ainda 

compreendida como prevalecente a melhoria da condição social dos trabalhadores 

sobre os interesses da minoria.  

O isolamento social advindo da pandemia do novo coronavírus alterou as 

relações trabalhistas, alvitrando em evidência a liberdade negocial direta dos 

empregados com os empregadores. Ainda assim, o pensamento presidido encontra-

se no limite desta flexibilização. A liberdade na negociação do contrato de trabalho 

dos empregadores e empregados não estaria desfavorecendo o lado mais 

 
7 Cassar, Vólia Bomfim. Resumo de direito do trabalho. 6. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. p.257. 
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vulnerável: o trabalhador? O princípio da proteção não está sendo violado desta 

forma?  

Ocorre que, ao encarar tal acomodação, observa-se que, embora tenha por 

finalidade o desenvolvimento econômico, alude a uma insegurança jurídica, tendo 

em vista o lado patronal assumir uma posição mais confortável com relação ao 

empregado em uma negociação direta.   

Dessarte, faz-se necessária uma nova visão dos paradigmas e situações em 

que o país se encontra.   

 

3. O PAPEL DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NOS CONTRATOS 

TRABALHISTAS DURANTE O ESTADO PANDÊMICO  

 

Diante do cenário monumental de crise, no qual um vírus atingiu a sociedade 

mundial, expondo inquietações acerca do futuro, pânico e medo da contaminação e 

suas consequências, no Brasil foram tomadas medidas urgentes para controle da 

disseminação do vírus. O isolamento social, o controle da movimentação da 

população, o fechamento dos comércios e empresas, foram adotados como 

precedentes.  

Em atenção a isto, foram criadas ações de flexibilizações no âmbito 

trabalhista, ascendendo no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, compreendido na Lei n.º 14.020/2020, bem como a adaptação a quarentena 

e ao isolamento social.  

A repercussão da pandemia do covid-19 nas relações de emprego envolveu 

diretamente os contratos celebrados, suas cláusulas e condições, tendo por 

finalidade a continuação da relação trabalhista, no entanto, envolto a 

questionamentos e discussões acerca dos benefícios ao empregado e sua relação 

direta com o empregador.  

Posto isto, é necessário a análise das medidas provisórias trabalhistas que 

objetivavam a preservação das relações de emprego, bem como da deliberação dos 

empregadores para enfrentamento da calamidade ocasionada pela pandemia. 

3.1.  DA MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020 
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Diante do reconhecimento do estado de calamidade pública no Brasil, em 

20/03/2020, através do Decreto Legislativo, foram desenvolvidas medidas 

alternativas trabalhistas para enfrentamento da pandemia. 

A medida provisória n.º 927/2020 foi revelada como precisa no momento de 

acareação e reformulação para o estado de emergência a ser enfrentado, com o 

avanço rápido da contaminação pela doença e da adoção de medidas de isolamento.  

Neste sentido, a medida teve como objetivo principal a flexibilização do texto 

normativo trabalhista, expondo alternativas que simplifiquem o meio, ou seja, que 

tornem o direito trabalhista mais fácil.  

Assim, em seu artigo primeiro, a MP 927/2020 informava a sua finalidade, 

“Esta Medida Provisória dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser 

adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda e para 

enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), decretada pelo 

Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na 

Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.” (Brasil, 2020)8 

Desta maneira, a medida provisória confirmou o axioma da proteção ao 

trabalhador revelando o propósito da preservação da relação do emprego.  

Contudo, ao destrinchar o referido ato normativo, é possível identificar o 

impacto ocasionado na legislação trabalhista vigente. 

O artigo 611-A da Consolidação das Leis Trabalhistas já elencava em seus 

incisos as hipóteses em que a negociação coletiva poderia suprimir alguns direitos 

trabalhistas vigentes. Sendo assim, o instituto da flexibilização trabalhista foi ainda 

mais ampliado com a medida provisória.   

Conquanto, verifica-se que a medida vigorou permitindo a celebração de 

acordos individuais por escrito diretamente entre o empregado e o seu empregador, 

o que perfaz a máxima do Direito do Trabalho.  

Ora, conforme já anteriormente debatido, o trabalhador ocupa a posição mais 

vulnerável da relação, uma negociação direta encontra resistência no próprio texto 

constitucional, posto que a Constituição prevê a irredutibilidade salarial, salvo se 

 
8 BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 927. Brasília, 22 de março de 2020.  
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houver acordo ou convenção coletiva dispondo em contrário (art. 7º, inciso VI, 

CRFB/1988).  

Logo, com a medida provisória, o negociado prevaleceu sobre as premissas 

trabalhistas.  

Por conseguinte, o artigo terceiro da medida provisória arrolou as medidas 

que poderiam ser adotadas pelos empregadores, sendo elas: o teletrabalho, a 

antecipação das férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento 

e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências 

administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do trabalhador 

para qualificação e, a consequente suspensão do contrato de trabalho, e o 

diferimento do reconhecimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

(Brasil, 2020) 9 

O teletrabalho identificou-se como uma espécie de modalidade, podendo se 

enquadrar nestes mesmos termos também o trabalho remoto ou o trabalho a 

distância. Nessa modalidade, a prestação de serviços ocorre preponderante ou 

totalmente fora das dependências do empregador.  

Antes da medida, a alteração para o regime de teletrabalho ocorria por mútuo 

consentimento em acordo entre as partes, o que foi alterado, posto que passou a 

ocorrer, conforme a Medida Provisória, por exclusiva vontade do empregador. Desta 

forma, essa modalidade passou a ser ainda mais adotada pelas empresas, como um 

mecanismo alternativo de gerenciamento e controle de pessoal.  

O teletrabalho, portanto, ostentou um destaque nunca estimado, uma vez que, 

não obstante sua adequação aos trabalhadores no momento de quarentena, 

segundo a MP, este também possui equivalência para os estagiários e aprendizes.  

Além do teletrabalho, as mudanças retratadas nas férias dos trabalhadores 

compreenderam medidas mais céleres, vislumbrando a garantia do emprego.  

Isto posto, a antecipação das férias, embora tenha sido um tema muito 

discutido, fora um meio de viabilizar o isolamento social, mantendo o trabalhador 

afastado do seu local de trabalho.  

O prazo para comunicação das férias individuais foi minimizado para 48 horas, 

o que, conforme a CLT, é previsto para com 30 dias de antecedência. Nesse sentido, 

como meio inteiramente favorável ao empregador, a possibilidade do pagamento 

 
9 BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927. Brasília, 22 de março de 2020. 
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destas férias sofreu alteração para até o quinto dia útil do mês subsequente ao gozo, 

o qual poderia ser de no mínimo 5 dias por período. Para mais, as férias coletivas 

também possuíam o período mínimo de 48 horas de antecedência de comunicação 

ao Ministério da Economia e ao Sindicato.  

De acordo com a MP, passou a ser facultado aos empregadores a suspensão 

das férias e licenças não remuneradas dos profissionais de saúde, considerados 

como essenciais no enfrentamento a pandemia do novo corona vírus. Estes 

profissionais obtiveram a possibilidade de realizar horas extras, tendo em vista a 

necessidade de assistência à saúde.  

O banco de horas para todos os trabalhadores sempre foi previsto como um 

regime compensatório. Sendo assim, as horas trabalhadas com acréscimo em um 

dia são convertidas em períodos equivalentes de folga, devendo essa compensação 

ocorrer por até seis meses. A medida provisória previa que o empregador poderia 

interromper as atividades por um período, devendo o empregado compensar as 

horas não trabalhadas no prazo de até dezoito meses, contado da data de 

encerramento do estado de calamidade pública10 (Brasil, 2020). 

Consoante a ideia de isolamento social, foi tomada a medida de antecipação 

dos feriados não religiosos. Desta maneira, o empregado pôde marcar o dia de gozo 

antecipado da folga com 48h de antecedência junto ao empregador.  

As exigências administrativas securitárias e de saúde no trabalho sempre 

devem seguir as normas regulamentadoras, no entanto, em conformidade com a 

Medida Provisória n.º 927, durante o estado de calamidade pública, as 

obrigatoriedades de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e 

complementares ficaram suspensos, justamente observando o cenário de crise 

sanitária.  

Assim, foi suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos 

empregadores, referentes as competências de março a maio/2020, sendo concedido 

a possibilidade de postergação do pagamento, sem correção monetária, multa ou 

juros, em até 6 parcelas mensais consecutivas.  

A medida provisória, com a sua finalidade de manutenção da relação de 

emprego, regulamentou, em seu artigo 18, a suspensão contratual do empregado 

para curso de capacitação profissional por até 4 meses, sem que houvesse uma 

 
10 BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 927. Brasília, 22 de março de 2020.  



14 
 

contraprestação mínima obrigatória do empregador. Todavia o referido artigo foi 

revogado pela Medida Provisória n.º 928 de 23 de março de 2020.  

 

3.1.1 A MEDIDA PROVISÓRIA 928/2020 E SEUS EFEITOS 

 

A determinação constante no artigo 18 da MP 927 foi o aspecto mais discutido, 

por tratar-se de medida de afetação jurídica, econômica e social.  

O artigo 18 determinava que, durante o estado de calamidade pública, o 

trabalhador poderia ter o seu contrato de trabalho suspenso, pelo prazo de até quatro 

meses para a participação dele em curso ou programa de qualificação profissional 

oferecido pelo empregador. 11 (Brasil, 2020) 

Contudo, foi observado a dissonância do referido artigo, tendo em vista que o 

empregado, durante o período de suspensão, permaneceria realizando cursos de 

capacitação de forma não presencial, sem qualquer contraprestação do empregador. 

Houve ainda determinação de que a suspensão poderia ser acordada 

individualmente entre o empregador e o empregado.  

Indubitavelmente houve comparação da decisão com o regramento da CLT 

referente a suspensão para qualificação profissional do art. 476-A. As normas 

trabalhistas determinam que a mencionada suspensão ocorreria mediante previsão 

em convenção ou acordo coletivo de trabalho e com o assentimento do empregado.    

Enquanto, a CLT estabelecia a suspensão através de convenção ou acordo 

coletivo de trabalho, a Medida Provisória determinava que poderia ocorrer 

individualmente através de acordo. Ainda que houvesse divergências entre os dois 

regramentos, ambos asseguravam ao empregado a descaracterização da 

suspensão nos casos em que este continuasse realizando suas atividades laborais 

e não realizasse o curso ou programa de qualificação profissional.  

Inobstante a isso, ambos previam a possibilidade da concessão de ajuda 

compensatória mensal ao empregado, sem natureza salarial, durante este período 

de suspensão.  

No dia 23 de março de 2020 a medida provisória 928/2020 entrou em vigor, 

isto é, no dia seguinte a publicação e ao início da vigência da MP 927. Desta forma, 

 
11 BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 927. Brasília, 22 de março de 2020. 
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revogou o artigo 18 da MP 927, por meio do disposto do seu artigo 2º, considerando 

o aludido texto normativo inconstitucional. 

Embora tenha sido revogado o artigo 18 que autorizava a suspensão do 

contrato de trabalho, foi possível ainda proceder com a suspensão, seja por acordo 

individual escrito, com fundamento no artigo 2º da MP 927, ou pela necessidade de 

o empregador em ter mantido o seu estabelecimento fechado em virtude das 

medidas sanitárias de isolamento, especificadas na Lei 1.379/2020, haja vista que o 

isolamento ou quarentena, a qual determinava a permanência do empregado em 

casa, justificava a sua falta, em outros termos, justificava a interrupção do seu 

trabalho.   

Isto ocorreu para que não fosse adotada pelo empregador a medida de 

extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior, baseando-se no artigo 

501 da CLT, posto que, assim, o trabalhador perderia alguns direitos, como o aviso 

prévio, o seguro desemprego e a diminuição do pagamento da multa do FGTS, a 

qual passaria para 20%.  

Como alternativa à extinção do contrato de trabalho, foi possível a redução da 

jornada de trabalho ou redução salarial, dentre outras medidas previstas na Medida 

Provisória 927, já mencionadas neste artigo.  

3.2.  DA MEDIDA PROVISÓRIA 936/2020 

 

Em decorrência do avanço da pandemia no Brasil, sendo necessária a tomada 

de decisões acerca dos contratos de trabalho, foi publicada a Medida Provisória 936 

em 01/04/2020.  

A medida teve por finalidade a prevenção das extinções dos contratos 

trabalhistas, dispondo sobre medidas trabalhistas complementares para o 

enfrentamento da calamidade pública do covid-19 e instituindo o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.  

Desta forma, ela autorizou a redução da jornada de trabalho e dos salários 

proporcionalmente, bem como também assentou a suspensão temporária dos 

contratos enquanto durasse o estado de calamidade pública.  

A instituição do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda revelou um benefício emergencial aos trabalhadores, no entanto, para que o 
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trabalhador participasse deste benefício, necessário era a empresa participar do 

programa.  

Sendo assim, ele possibilitava ao empregador reduzir a jornada de trabalho e 

proporcionalmente, por isso, reduzir o salário, bem como possibilitava também a 

suspensão temporária do contrato de trabalho.  

Nessa segunda hipótese, de acordo com a medida provisória, a União 

efetuava o pagamento integral do valor correspondente ao seguro-desemprego do 

empregado.  

Já na primeira hipótese prevista no programa, exposta no artigo 7º da MP 936, 

a redução proporcional do salário e da jornada poderia ser de vinte e cinco porcento, 

cinquenta por cento ou setenta por cento (Brasil, 2020).  

Com a redução supracitada, a União realizaria o pagamento deduzido 

proporcionalmente à jornada reduzida. Assim, o pagamento ao colaborador teve por 

equivalência à parcela do seguro-desemprego a que o empregado teria direito.  

Urge destacar que essa redução de jornada de trabalho e salário podia ser 

acordada individualmente entre o empregador e o colaborador no caso de 

empregados que recebiam até R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) 

mensais de salário, ou no caso de empregado com diploma de nível superior que 

recebia valor de salário superior a R$ 12.202,00 (doze mil, duzentos e dois reais) 

mensal.  

A medida provisória foi criada justamente objetivando o ajuste individual, não 

obstante ainda receba críticas de doutrinadores que consideram inconstitucional a 

referida prática, tendo em vista o artigo 7º da Constituição Federal.   

Cabe ainda informar que havia uma exceção ao pagamento integral do 

seguro-desemprego ao colaborador que teve o seu contrato suspenso. A exceção 

referia-se a hipótese de empresa que teve o faturamento superior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais) no ano de 2019. Nessa conjectura, o 

empregador apenas suspenderia o contrato de trabalho do seu empregado se 

realizasse o pagamento de uma ajuda compensatória referente a 30% do salário do 

empregado, a União, portanto, realizaria apenas o pagamento de 70% do seguro-

desemprego.  

A medida ainda previa uma ajuda compensatória mensal não obrigatória dos 

empregadores aos seus colaboradores que tiveram o contrato de trabalho suspenso. 

Essa ajuda era completamente independente ao benefício recebido pelo empregado, 
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posto que a ajuda compensatória não teria a natureza de salário, mas uma natureza 

indenizatória.  

Os acordos individuais realizados entre o empregador e o seu empregado 

deveriam ser informados aos Sindicatos e ao Ministério da Economia no prazo de 

dez dias, posto que, na falta de informação, o empregador deveria realizar o 

pagamento do salário no valor anterior à suspensão ou a redução de salário e 

jornada de trabalho.  

O pagamento da primeira parcela do benefício emergencial pelo Governo 

possuía o prazo de trinta dias.  

Em consequência ao acordo individual para suspensão ou redução de jornada 

do contrato de trabalho, a medida previa garantia provisória de emprego.  

Assim, o empregado que recebeu o Benefício Emergencial de Preservação 

do Emprego e da Renda, obteve garantia de emprego provisoriamente, no sentido 

de que, em caso de dispensa sem justa causa durante o período de redução ou 

suspensão e após o restabelecimento da jornada de trabalho, em período 

proporcional ao tempo acordado, o empregador se sujeitaria ao pagamento de 

indenizações em valores previstos na própria medida, conforme artigo 10 da Medida 

Provisória 936.  (Brasil, 2020)12 

As indenizações poderiam alcançar cinquenta, setenta e cinco e até cem por 

cento do salário a que o empregado teria direito no período da garantia provisória.  

Desta forma, a indenização de cinquenta por cento ocorreria na hipótese de 

redução igual ou superior a vinte e cinco por cento e inferior a cinquenta por cento. 

A indenização de setenta e cinco por cento se aplicaria à hipótese de redução igual 

ou superior a cinquenta por cento e inferior a setenta por cento. Assim também a 

indenização de cem por cento do salário seria inserida no caso de redução em 

percentual superior a setenta por cento ou de suspensão temporária do contrato de 

trabalho.  

É imperioso frisar que o benefício emergencial se aplicou apenas aos 

trabalhadores de empresa que aderiram ao programa.  

Além disso, a Medida Provisória previu a aplicação ao trabalhador em regime 

de tempo parcial e ao aprendiz.  

 
12 BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936. Brasília, 01 de abril de 2020. 
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O trabalhador intermitente, excepcionalmente, apenas teve direito a ajuda no 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais por até noventa dias, ainda que este 

profissional possuísse mais de um contrato de trabalho intermitente.  

A medida provisória, no parágrafo 3º do artigo 11, previa que as convenções 

e acordos coletivos celebrados anteriormente a publicação da medida poderiam ser 

renegociados no prazo de 10 dias corridos.  

Nessa perspectiva, a redução da jornada de trabalho e salário ou até mesmo 

a suspensão do contrato de emprego poderiam ser realizados através de negociação 

coletiva de trabalho.  

Diante disso, o trabalhador não teria benefício no caso de redução inferior a 

vinte e cinco por cento; receberia o benefício de vinte e cinco por cento no caso de 

redução de jornada igual ou superior a vinte e cinco por cento e inferior a cinquenta 

por cento; no caso de redução igual ou superior a cinquenta por cento e inferior a 

setenta por cento, o trabalhador teria direito a cinquenta por cento do equivalente ao 

seguro-desemprego; já nas situações em que a redução ultrapassar setenta por 

cento, o trabalho possuiria direito a receber setenta por cento do valor equivalente.  

Em decorrência do período máximo de vigência previsto para uma medida 

provisória, o Governo, em julho de 2020, converteu a MP 936 na Lei n.º 14.020/2020, 

permitindo a continuidade do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 

da Renda, com os mesmos objetivos relatados na MP, quais sejam preservação do 

emprego e da renda, a garantia da continuidade das atividades laborais e 

empresariais, bem como a redução do impacto social do estado de calamidade 

pública e de emergência de saúde pública.  

A Lei n.º 14.020/2020 permaneceu vigente durante todo o período do decreto 

de estado de calamidade pública.  

.  

4. ENFRENTAMENTO A PANDEMIA: FATO DO PRINCÍPE OU FORÇA MAIOR? 

 

As alterações contratuais advindas das medidas provisórias trabalhistas, à 

vista da pandemia do coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, 

se tornaram de grande relevância na seara trabalhista.  

Nessa perspectiva, houve invocação da disseminação do vírus como motivo 

de força maior para redução das despesas trabalhistas.  
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A Constituição Federal de 1988 recepcionou o artigo 501 da CLT, o qual 

compreende “como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à vontade 

do empregador, e para a realização do qual este não concorreu, direta ou 

indiretamente.”13 

Verifica-se que a pandemia é um acontecimento inevitável, posto que não 

houve como prever tal crise de saúde pública de nível internacional e que afetou 

substancialmente a situação econômica e financeira do país, equiparando-se, 

portanto, como motivo de força maior.  

Ao analisar as medidas provisórias n.º 927 e n.º 936 de 2020, nota-se a força 

em preservar as relações de emprego no enfrentamento ao estado de calamidade, 

aplicando-se o instituto.  

É certo que muitas rescisões contratuais trabalhistas ocorreram em virtude do 

estado pandêmico e de suas consequências econômicas para empresas e 

empregadores.  

Assim, em grande parte das rescisões registradas, houve invocação ao 

instituto do Fato do Príncipe, também designado pela expressão factum principis.  

O mencionado fenômeno jurídico encontra-se previsto no artigo 486, caput, 

da CLT, o qual determina que, “No caso de paralisação temporária ou definitiva do 

trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela 

promulgação de lei, ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, 

prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do governo 

responsável”. 

Sendo assim, Fato do Príncipe identifica-se como a impossibilidade do 

exercício da atividade do empregador, que consequentemente gera a extinção do 

contrato de emprego, motivado por ato da Administração Pública, definitivo ou 

temporário, através da promulgação de lei, ou resolução.  

Leite afirma que (2019, p. 953) "o empregador não pode concorrer com culpa 

para a expedição do referido ato administrativo, sob pena de arcar com os ônus 

decorrentes da extinção do contrato de emprego. Também não vinga o argumento 

de força maior."14    

 
13 BRASIL. Decreto-lei n.º 5.452. Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943. 

14 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 11 edição. São Paulo. 

Saraiva Educação. 2019. p. 953. 
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De fato, nas primeiras manifestações de contágio do vírus, houve decretos 

dos chefes do Poder Executivo federal, estadual e municipal em todo o país, 

ensejando regras de isolamento social e quarentena. Contudo, não há que se falar 

em fato do príncipe, tendo em vista que as ações do poder estatal objetivaram a 

preservação da vida, adequando-se ao estado de necessidade enfrentado.  

Nesse sentido, a Administração Pública não se torna responsável pelo 

impacto no contrato de trabalho, sendo, por certo, a incidência da “força maior”.  

Os empregadores, desta forma, podiam invocar o referido instituto no 

momento de negociação individual com o empregado, posto que a situação advinda 

da pandemia do novo corona vírus não havia como ser prevista.  

Ademais, as medidas provisórias (reportaram)-se diretamente a força maior 

como motivo mais adequado a corroborar com as tratativas.   

Contudo, há que se falar que, diante da possibilidade de invocação da força 

maior no momento de resolução contratual, o empregador não se isentaria de 

realizar o pagamento do montante rescisório ao trabalhador, uma vez que, nesse 

caso, o empregador apenas atendeu o ato da Administração Pública prosseguindo 

com o fechamento de seu estabelecimento em decorrência do estado de calamidade.  

Em confronto a isso, os casos ocorridos em que o empregador pôde reduzir a 

metade as verbas indenizatórias aos empregados, invocando a força maior e 

declarando a extinção da empresa.  

Dessa forma, foi possível verificar que o instituto da força maior foi e é 

considerado o melhor a ratificar o entendimento das alterações contratuais 

trabalhistas através das medidas provisórias, dado o momento imprevisível 

enfrentado.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As medidas provisórias n.º 927 e n.º 936 foram publicadas no ano de 2020 

com o objetivo de regular as relações trabalhistas no enfrentamento ao estado de 

calamidade pública decretado pelo governo brasileiro, sendo certo que a pandemia 

trouxe situações inimagináveis e atípicas.  

Embora a medida provisória 927 se aplicasse a todos os empregados, foi 

possível identificar a carência deixada em diversos pontos, como por exemplo a 
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celebração de acordo individual do trabalhador e empresa, sem a participação do 

sindicato, bem como a observância à parte que antes já era considerada como 

favorecida, nesse caso, o empregador e empresas, faltando com atenção ao 

princípio da proteção ao trabalhador.  

Assim, identificou-se toda a discussão sociológica, jurídica e de aplicabilidade 

da medida, tendo sido revogado o artigo 18 por observar que não se encontrava em 

consonância com o texto constitucional e os princípios basilares do direito do 

trabalho. 

A medida provisória n.º 936 surgiu com a intenção de complementação, 

manutenção e resgaste a relação de emprego, o que de fato foi possível diante do 

lançamento do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. No 

entanto, nem todas as empresas abraçaram o mencionado programa e tampouco 

adotaram as práticas observadas no seu texto normativo.  

Dessa forma, foi possível notar o crescimento do desemprego e, em 

consequência, a desordem socioeconômica, no compasso do aumento da taxa de 

mortalidade e infecção pela doença.  

Inobstante a adoção de medidas de isolamento, é certo que o Brasil é um país 

com uma grande extensão territorial, sendo assim, parte das tratativas acerca da 

quarentena foram tomadas pelos prefeitos e governadores de cada município e 

estado, respectivamente.  

Nesse contexto, ainda que as normas trabalhistas sejam unificadas em todo 

o país, cada território (município ou estado) adotou a sua forma de precaução.  

A reabertura dos comércios e o retorno do funcionamento presencial (embora 

parcialmente) das empresas deram encabeçamento a uma pequena recuperação da 

economia e desafogamento dos empregadores. Contudo, a catastrófica pandemia 

atingiu a muitos de forma grosseira, acarretando falências e desemprego, ou seja, 

atingindo predominantemente a seara trabalhista.  

Diante das consequências percebidas com a pandemia do coronavírus, o 

trabalho teve como objetivo dissertar acerca do Direito do Trabalho no momento de 

grande conturbação enfrentado, analisando as medidas provisórias que vigoraram 

no ano de 2020. É possível afirmar que as consequências não foram apenas 

imediatistas e que serão observados os efeitos das medidas ainda no futuro próximo, 

através dos processos judiciais que versarão sobre as flexibilizações tratadas nas 

medidas provisórias e seus julgados.   
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