
 

 

COVID 19, O DIREITO DO TRABALHO E 
OS CONTRATOS DE ALUGUÉIS 

Possíveis soluções para sua empresa 

 

   

  

COVID 19, O DIREITO DO 
TRABALHO E OS  

CONTRATOS DE ALUGUÉIS 
Possíveis soluções para sua 

empresa 
 

Lei nº 13.982/2020 - Institui o 
Auxílio Emergencial. 

02 

Medida provisória 927 de março de 
2020 

04 

Medida provisória 936 de abril de 
2020 

08 

Contratos de aluguéis 12 

 

 



 

 2 

 

Uma visão geral sobre a pandemia e o Direito. 

O Cordeiro & Soares é um escritório de advocacia com atuação nas cidades de Araçatuba, 

Penápolis e nas demais cidades que compõe a região. Para nos conhecer mellhor acesse 

nossas redes sociais ou nosso site.  

 

 

@cordeirosoaresadv           

 

 

 

 

(18) 98100-4048           

 

 

 

 

www.cordeirosoaresadv.com.br 

 

Estamos atentos ás mudanças legislativas durante o período pandêmico de forma a 

prestar os melhores esclarecimentos aos nossos clientes e a toda sociedade.  

O intuito desse e-book e colacionar algumas informações aos empresários e aos 

empregados, sobre as medidas possíveis relacionadas ao Direito do Trabalho e os 

Contratos em Geral, como uma forma de contribuição a sociedade, tendo por objetivo 

fundamental à manutenção econômica das empresas e o emprego dos trabalhadores. 

As iniciativas até o momento propostas pelos governos federal, estadual e municipal, nem 

de longe são as ideais, para que os empresários possam manter a saúde financeira de 

suas empresas, arcando com os custos operacionais e os encargos trabalhistas. As 

medidas até agora se revelaram tímidas e ineficientes. Alguns países como Argentina, 

Portugal, França e outros estabeleceram linhas de créditos aos empresários, e assumiram 

parte dos salários dos funcionários dessas empresas.  

Em pese as medidas serem tímidas. O governo elaborou diversas leis e pelo menos vinte 

oito (28) medidas provisórias sobre o enfretamento da pandemia provocada pelo Covid-19. 

Nas próximas páginas iremos comentar as medidas que mais permitem uma 

visualização de possíveis soluções para a manutenção da saúde financeira das 

empresas e manutenção dos postos de trabalho. Será feito um esforço para explicar 

cada uma dessas medidas da forma mais didática possível para que seja acessível para 

todos. 

Nesse sentido falaremos sobre as medidas possíveis presentes na CLT – Consolidação da 

Leis Trabalhistas e nas Medidas Provisórias editadas para o enfrentamento da pandemia. 
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SUMÁRIO 

 

Lei nº 13.982/2020 - Institui o Auxílio Emergencial. 

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal 

destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), 

autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no 

período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19. 

O Auxílio Emergencial foi instituído no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, 

durante o período de 3 (três) meses, sendo extensivo a todos que não tenham emprego 

formal, desde que exerça atividade na condição de: 

▪ microempreendedor individual (MEI); 

▪ contribuinte individual; 

▪ trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado; 

▪ trabalhador intermitente inativo. 

Além disso, o trabalhador deverá de forma cumulativa se enquadrar, nas condições 

abaixo: 

▪ ser maior de 18 anos de idade; 

▪ não ter emprego formal ativo (CLT ou agentes públicos); 

▪ não esteja recebendo benefício previdenciário ou assistencial ou benefício do 

seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal; 

▪ ter renda familiar mensal de até meio salário-mínimo por pessoa ou renda mensal 

total de até 3 salários mínimos; (as condições serão verificadas por meio do 

CadÚnico, para os trabalhadores inscritos, e por meio de autodeclaração, para os 

não inscritos, por meio de plataforma digital.) As pessoas que não estão 

cadastradas no Cadastro Único, mas que têm direito ao Auxílio, poderão se 

cadastrar no aplicativo ou site do Auxílio Emergencial; 

▪ não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Esse 

requisito tem sido objeto de debates e foram apresentadas diversas emendas para 

que seja retirado; 

▪  
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A Lei prevê que o auxílio substituirá o benefício do Bolsa Família nas situações em que for 

mais vantajoso, sendo que a mulher ou homem provedor de família monoparental receberá 

2 (duas) cotas do auxílio emergencial.  

 

MEDIDA PROVISÓRIA 927 DE MARÇO DE 2020 

Essa medida provisória tem por objetivo principal regulamentar e dar tratamento 

diferenciado as empresas que pelo motivo de força maior tiverem que se adequar a 

realidade imposta pela pandemia provocada pelo COVID-19. As empresas que podem se 

beneficiar da MP, são exclusivamente aquelas que sejam afetadas pelas 

consequências da pandemia.  

As medidas para o enfretamento da pandemia de um ponto de vista econômico podem 

gerar um impacto negativo para as empresas, pois geram uma queda acentuada do 

faturamento, ou de sua produção, ou o fechamento de seus estabelecimentos etc. 

Essas medidas podem afetar diretamente o faturamento, e deste modo surge a pergunta 

como cumprir as obrigações trabalhistas para com os seus empregados? Por outro 

lado, a demissão em massa dos trabalhadores pode agravar tanto a crise sanitária quanto 

a crise econômica. Além disso, a demissão gera de imediato a necessidade de pagamento 

de verbas rescisórias e que dependendo da empresa pode ser de um contingente grande 

de funcionários.  

A MP 927 de 2020 tem como objetivo fundamental delinear mecanismos de ajuda aos 

empregadores para o enfretamento a crise pandêmica. Nesse sentido não se pode fugir 

do horizonte que a própria CLT estabelece alguns mecanismos que podem ser utilizados. 

A pandemia é um exemplo claro de motivo de força maior, ou seja, “todo acontecimento 

inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a realização do qual este não 

concorreu, direta ou indiretamente”. Art. 501 da CLT.  

A pandemia provocada pela COVID-19 é um acontecimento inevitável em relação a 

vontade do empregador, bem como não foi causada pelo empregador. Dito isso, passemos 

a analisar algumas questões práticas sobre: Alternativas Trabalhistas para 

Enfrentamento do Estado de Calamidade Pública.  

A própria CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas - pode ser aplicada pelos empresários, 

com o intuito de salvarguar suas empresas e preservar postos de trabalho. Entre esss 

medidas destacam-se: 
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MEDIDAS PREVISTAS NA CLT* DISPOSITIVO LEGAL 

Concessão de Férias Individuais Art. 134 

Concessão de Férias Coletivas Art. 139 e Art. 140 CLT 

Teletrabalho - Home Office Art. 75 – A da CLT 

Interrupção do Trabalho e Compensação Futura Art. 61 § 3 da CLT 

Banco de horas especial Art. 59 da CLT 

*Todas essas medidas presentes na CLT foram tratadas na MP 927, e ainda possibilitando 

seu alargamento tornando-as menos custosas e celeres para empresário que faça essa 

opção, e também deu outras providências. 

 

A presente Medida Provisória interfere e possibilita ao empregador as seguintes atitudes: 

1. Concessão de férias individuais 

 

Tendo por objetivo tornar mais fácil a concessão de férias, os dispositivos 6º, 7º, 8º, 9º e 10 

da Medida Provisória 927/2020 elencou algumas regras concernentes para a concessão 

das férias individuais durante o período pandêmico, quais sejam:  

▪ Empregadores da saúde e de outras consideradas como essenciais, tem a 

prerrogativa de suspender as férias ou licenças não remuneradas, por meio de 

comunicação formal ao funcionário. Essa comunicação pode ser por escrito ou por 

meio eletrônico; 

▪ A concessão das férias deverá ser comunicada ao empregado em até 48 horas. 

Essa comunicação pode ser por escrito ou por meio eletrônico;  

▪ O período aquisitivo para a concessão das férias não precisara estar completo, em 

outras palavras, torna lícita a antecipação das férias; 

▪ A empresário poderá escolher por realizar o pagamento do adicional de um terço de 

férias após sua concessão, até a data em que é deverá ser pago o 13º salário; 

▪ O requerimento por parte do funcionário de conversão de 1/3 de férias em abono 

pecuniário ficará sujeito à anuência da empresa; 

▪ O pagamento da remuneração das férias poderá ser executado até o 5º dia útil, do 

mês imediato ao início do gozo das férias; 

▪ Ocorrendo dispensa do empregado, a empresa pagará, juntamente com as verbas 

rescisórias, os valores ainda não pagos relativos às férias. 
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2. Concessão de férias coletivas 

 

Deverá o empregador avisar o grupo de empregados afetados com antecedência mínima de 

48 horas para a concessão das férias coletivas conforme prevê a CLT. Art. 139. Não há 

necessidade de comunicação ao órgão local do Ministério da Economia e tampouco aos 

sindicatos. 

3. Aproveitamento e Antecipação de Feriados 

 

Os feriados não religiosos federais e locais poderão ser antecipados, ou seja, o empregado 

ficara em casa pelo período pandêmico, ou até o seu ramo de atividade ser normalizar, 

entretanto após, terá que trabalhar no feriado já antecipado sem remuneração. Os feriados não 

religiosos, tiradentes, dia do trabalho, aniversários das cidades etc.  

Nada impede que quanto aos feriados religiosos estes sejam acordados com o empregador. 

4. Teletrabalho - Home Office  

 

Como ja obtemperado o teletrabalho já era previsto na CLT nos artigos 75 -A e seguintes. 

As empresas que por sua natureza possam continuar suas atividades em regime de Home 

Office poderão assim proceder sendo dispensada nesse momento de pandemia de realizar 

prévia celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho. 

Esse fato não exime o empregador de providenciar a respectiva notificação do empregado 

pelo prazo minimo de 48 horas, inclusive sendo prudente definir a respeito do uso de 

equipamentos por parte do funcionário. 

A Medida Provisória permite que estagiários sejam incluidos no regime de Home Office. 

Outra questão é que Medida Provisória abordou diz respeito ao uso de aplicativos e 

programas de comunicação fora da jornada de trabalho, estipulando que esses não configuram 

tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto por acordo individual. Deste 

modo o uso de whatsapp, telegram etc não acarretara o pagamento de horas extras.   

5. Interrupção do trabalho e compensação futura 

 

Na pratica essa possibilidade é prevista na CLT, estabelecendo que a compensação futura 

para recuperar o tempo de trabalho interrompido poderá ocorrer com a prorrogação diária 

da jornada em até duas horas, sem exceder o total de dez horas corridas trabalhadas 
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§ 3º - Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais, 

ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração 

do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 (duas) 

horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, 

desde que não exceda de 10 (dez) horas diárias, em período não superior a 45 

(quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da 

autoridadecompetente 

 

Na prática por uma questão matemática dependendo do tempo que a empresa ficar 

fechado, não poderá ocorrer a total compensação de horas. 

6. Banco de Horas Especial 

 

O artigo 59 da CLT e alterado pela Lei nº 13.467/2017, nada mais é do que um modelo de 

compensação de jornada trabalhada que permite que o trabalhador estenda seu tempo de 

trabalho de acordo com a necessidade do seu empregador, sem que haja remuneração 

financeira pelo adicional trabalhado, somando-se, portanto, em um registro de banco de 

horas. Essa possibilidade diante da situação de calamidade foi alargada. 

Hordinariamente o banco de horas podeia ser estabelecido de três formas, quais sejam: 

▪ Por meio de acordo coletivo de trabalho (ACT) ou convenção coletiva de trabalho 

(CCT). 

▪ O Banco de Horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a 

compensação ocorra no período máximo de 6 meses;  

▪ O Banco de Horas poderá ser estabelecido por acordo individual tácito (verbal) para 

a compensação no mesmo mês. 

A Medida provisória agora permite que durante o estado de calamidade pública fique 

autorizada a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime 

especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, em favor do 

empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual 

formal, para a compensação no prazo de até (18) dezoito meses, contado da data de 

encerramento do estado de calamidade pública. 

Essa compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser 

feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez 

horas diárias. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador 

independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.  
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7. Prorrogação do prazo para recolhimento do FGTS 

 

A Medida Provisória suspendeu a exigibilidade do recolhimento do FGTS, pelos 

empregadores, referentes as competências dos meses de marco, abril e maio, com 

vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. 

O recolhimento das competências de março, abril e maio de 2020 poderá ser realizado de 

forma parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos no 

art. 22 da Lei nº 8.036 de 1990 

Esse poderá ser quitado em até seis parcelas mensais, com vencimento no sétimo dia de 

cada mês, a partir de julho de 2020, observado o disposto no caput do art. 15 da Lei nº 

8.036, de 1990. 

Não é necessária nenhuma adesão específica a qualquer programa, bastando que o 

empregador declare as informações, até 20 de junho de 2020. 

8. Redução de Jornada e Salário. 

 

O Art. 503 da CLT possibilita a redução em 25% a reduçao dos salários dos empregados 

pelo período que durar a situação de calamidade ocasionada pela pademia do COVID 19. 

Nesse sentido: é lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a 

redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários 

de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25% (vinte e cinco por cento), 

respeitado, em qualquer caso, o salário mínimo da região. 

Peço a paciência sua caro leitor ára fazer uma ponderação. Outra MP – Medida Provisória 

936 alarga ainda mais de acordo com algumas regras a possibilidade de redução dos 

salários dos empregados.  

Esse assunto será abordado por nós um pouco a frente. 

9. Demissão com redução das verbas rescisória. 

 

O artigo 502, inciso II e III da CLT trata dessa hipótese e diz o seguinte: 

Art. 502 - Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa, 

ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, é assegurada a 

este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte: 

II - não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso de 

rescisão sem justa causa; 
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III - havendo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o art. 479 desta 

Lei, reduzida igualmente à metade. 

É necessário muito cuidado por parte do empregador que for aplicar esse dispositivo, por 

no Direito do Trabalho vige o Princípio de Proteção ao Trabalhador, sendo que toda a 

regra que restringe direitos do empregado deve ser aplicada restritivamente. 

Esse artigo só pode ser adotado no caso de extinção da empresa ou de um dos seus 

estabelecimentos, como, por exemplo, uma filial. 

Não se pode confundir extinção de uma empresa, com seu fechamento temporário para 

mais tarde reabrir com a mesma atividade-fim, mesma constituição societária etc; 

A utilização descabida e fora de sua real validade poderá ocasionar uma aumento do 

passivo trabalhista. 

Algumas considerações 

 

Todas essas medidas em um primeiro momento podem parecer de difícil implantação, mas 

um escritório de advocacia ou o setor jurídico de uma empresa podem fazê-los diminuindo 

eventuais passivos trabalhistas pela má implementação das alternativas estabelecidas na 

MP e na própria CLT. As medidas que dizem respeito à relação empregador e empregado 

serão levadas a termo por acordo individual ou coletivo entre as partes. A orientação 

Professional é primordial para que num futuro próximo medidas tomadas sem a necessária 

orientação ocasione prejuízos financeiros. 

Nesse momento mais do que nunca empregadores e empregados necessitam ampliar o 

diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cordeirosoaresadv@gmail.com


 
COVID 19, O DIREITO DO TRABALHO E OS CONTRATOS DE 

ALUGUÉIS 
Possíveis soluções para sua empresa  

Araçatuba/SP Rua: Bandeirantes, nº1395 |  CEP 16.010-720. 
Penápolis/SP Rua: Raul Casaco Fochero, nº215  |  CEP 16.000-000 

Tel: (18) 4141-8086 | Cel. (18) 98100-4048.  E-mail: cordeirosoaresadv@gmail.com 
site: www.cordeiroesoaresadv.com.br 

 10 

 

MP 936/2020 INSTITUIU O PROGRAMA EMERGENCIAL DE 

MANUTENÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 

A presente Medida Provisória estabelece três atuações: 

 

1. Pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

(BEPER). Que será pago nas duas situações abaixo 

2. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários 

3. Suspensão temporária do contrato de trabalho 

 

O BEPER é a contraprestação paga pelo governo diretamente ao trabalhador tanto na 

redução de jornada e salário quanto na suspensão do contrato de trabalho. A partir da 

Medida Provisória 936, empregados e empregadores terão a sua disposição mais outras 

duas formas de enfrentar a crise provocada pelo COVID-19, quais sejam: 

 

1. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários. 

Sobre a questão da redução proporcional de jornada de trabalho e de salários podem ser 

reduzidos nas seguintes percentuais:  25%; 50% e 70%. 

 

Acordo Individual 
Escrito 

Acordo Individual 
Escrito – empregado 

hipersuficiente1 

 

Acordo Coletivo -ACT 

 

Convenção Coletiva 

25% 25% 25% 25% 

50% 50% 50% 50% 

75% 75% 75% 75% 

    

 

 

 

 

1 Para a MP considera-se hipersuficiente aquele que é portador de diploma de nível superior e que receba salário 
mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência.  
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O empregador poderá fazer acordo para a redução de jornada de trabalho e de salário de 

seus colaboradores. É possível reduzir a jornada e, por consequência, o salário dos 

trabalhadores em 25%, 50% ou até 70%. É vedado, contudo, discriminar os trabalhadores 

do mesmo grupo. Neste caso, os trabalhadores terão direito ao Benefício Emergencial de 

Prevenção do Emprego e da Renda. 

▪ Para qualquer faixa salarial, a redução de 25% da jornada e salário pode ser 

celebrado por acordo individual.  

▪ Para empregados que percebam mais de 3.135, até 12.202,12, para os 

adicionais de 50% e 70% somente por acordo ou convenção coletiva. 

▪ Enquanto para trabalhadores considerados os hipersuficientes que percebam 

salário superior a 12.202,12, pode ser acordado individualmente com o 

empregador. 

É importante lembrar que: A jornada e o salário serão restabelecidos no prazo de dois dias 

corridos a contar da cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida no 

acordo individual e da data de comunicação do empregador caso decida antecipar o fim do 

período de redução pactuado. 

 

Outras questões importantes: 

O empregado fará jus a uma garantia no emprego que durará pelo período da redução de 

jornada e salário mais, após o restabelecimento da jornada e do salário, pelo período 

equivalente ao período de redução. 

Deste modo, exemplificando supondo que o acordo previu a redução de jornada e salário 

por 90 dias, logo o empregado terá garantia de emprego por estes 90 mais 90 dias após 

este período, totalizando 180 dias de garantia de emprego. 

Todos os trabalhadores que tiverem seus salários reduzidos terão direito ao Benefício 

Emergencial. Cumpre esclarecer que não é seguro desemprego, e sim o benefício será 

pago pelo governo federal, calculado nos moldes do seguro desemprego. 

Se o empresário demitir o empregado sem justa causa durante o período de garantia, 

precisará pagar ao empregado, além das verbas rescisórias, uma indenização no valor de: 

 

▪ 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia no 

emprego, na hipótese de redução de jornada e de salário igual ou superior a 

25% e inferior a 50%;  
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▪ 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia no 

emprego, na hipótese de redução de jornada e de salário igual ou superior a 

50% e inferior a 70%;  

 

▪ 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia no 

emprego, na hipótese de redução de jornada e de salário em percentual 

superior a 70%. 

 

2. Suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 

O prazo máximo para suspensão do contrato de trabalho é de 60 dias que poderá ser 

fracionados em dois períodos de 30 dias. Na prática, poderá a empresa suspender por 30 

dias + 30 dias se preferir. Mas, se o empregador quiser usar das duas medidas previstas 

no programa, ou seja, reduzir a jornada de trabalho e salário por um tempo e 

posteriormente suspender o contrato de trabalho por um tempo ou vice versa, a soma das 

duas medidas não poderá ultrapassar 90 dias. 

O acordo para a suspensão poderá celebrado por acordo individual escrito, não é nada 

aconselhável celebrar contrato verbal ou tácito. O contrato deverá ser encaminhado ao 

empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos 

O valor do BEPER será calculado de acordo com o faturamento da empresa e no seguro 

desemprego. O valor do BEPER a ser pago pelo governo no caso da Suspensão do 

Contrato de Trabalho também será baseada no valor do seguro desemprego. 

Receita bruta 
da empresa - 

anual 

Ajuda mensal 
compensatória 

– paga pelo 
empregador 

Valor do 
Benefício 

Acordo 
Individual 

Acordo 
coletivo 

Até 4,8 milhões Não obrigatória 100% do seguro 
desemprego 

Empregados que 
recebem até R$ 

3.337  ou  mais de 
dois tetos da 

previdência, ou 
seja, R$ 12.202,12 

Todos os 
empregados 
podem fazer 

+ Até 4,8 
milhões 

Deverá pagar 
até 30% do 

salário 

70% do seguro 
desemprego 

Empregados que 
recebem até R$ 

3.337  ou  mais de 
dois tetos da 

previdência, ou 
seja, R$ 12.202,12. 

Todos os 
empregados 
podem fazer 
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Algumas observações: 

No período que o empregado estiver com o contrato de trabalho suspenso não poderá 

permanecer trabalhando, ainda que parcialmente, seja por meio de teletrabalho, trabalho 

remoto ou trabalho à distância; 

Com a suspensão do contrato, todos os benefícios a que o trabalhador tiver direito deverão 

ser mantidos, como vale alimentação/auxílio alimentação e plano de saúde. 

A redução ou suspensão terá prazo válido em contrato individual (ou acordo coletivo) e só 

se aproveita durante o estado de calamidade pública.  Empregadores também podem 

antecipar seu fim. Por último o fato de ter ocorrido a jornada reduzida ou contrato suspenso 

durante não muda em nada o valor do seguro-desemprego nem o acesso ao benefício 

caso ele venha a solicitar pelo trabalhador 

 

CONTRATOS DE ALUGUÉIS E CONTRATOS EM GERAL 

 

Organização Mundial de Saúde decretou estado de pandemia, em razão da rápida 

propagação do Covid -19. Deste modo, o mercado financeiro mundial foi diretamente 

impactado, pois muitas atividades foram suspensas no intuito de se evitar a propagação do 

vírus. 

Em razão desses acontecimentos muitas pessoas foram prejudicadas, pois tiveram 

cortadas as suas fontes de renda. Neste cenário, como ficariam os contratos de aluguel, 

tanto dos espaços comerciais quanto dos residenciais e mesmo outros contratos em geral? 

A depender da vontade das partes, algumas ações podem ser tomadas. O artigo 478 do 

Código Civil prevê a possibilidade de resolução (rompimento) do contrato, 

considerando que a prestação de uma das partes (desempregada) tornou-se 

extremamente onerosa. 

Caso esta solução não seja de interesse das partes, para os contratos de imóveis poderia 

ser utilizada a Lei do Inquilinato, que eu seu artigo 18 determina ser lícito às partes fixar, 

de comum acordo, novo valor para o aluguel. Esta disposição é combinada com o artigo 

479 do Código Civil, que acarreta a possibilidade de modificação contratual em comum 

acordo. 
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Algumas decisões do judiciário têm estabelecido uma interpretação conforme a Lei civil, 

possibilitando o pagamento ficar circunscrito a valor 30% (trinta por cento) do valor original 

do aluguel. 

Ressalte-se que é fundamental a continuidade no pagamento do aluguel, pois é dever do 

locatário. Tais questões devem ser discutidas com o locador, para que se entre em 

consenso sobre a melhor definição a ser tomada. 

Em todos os casos o exercício da revisão contratual poderá ser utilizado nas atuais 

circunstâncias. Entretanto antes de ingressar com uma ação na justiça é necessário que 

as partes tentem tabular um acordo que seja capaz de reestabelecer o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. Negociar antes de qualquer ação judicial e essencial no 

atual momento. 
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