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ASSESSOR 
 

TRABALHISTA 
 

PRORROGADA A REDUÇÃO DA JORNADA E A 
SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO 

Como fica o pagamento do 13º Salário? 
 

A celebração de acordos de redução proporcional da jornada de 
trabalho e de salário, bem como a suspensão temporária dos 

contratos de trabalho, previstas na Lei nº 14.020 (DOU de 07.07.2020) 
que tratou do enfrentamento do estado de calamidade pública 
decretado (Decreto Legislativo nº 06 de 22 de março de 2020), 
relativamente aos aspectos trabalhistas, teve a possibilidade de 

prorrogação admitida por meio de Decreto Presidencial. 
 

Inicialmente pelo o Benefício Emergencial de Preservação da Renda 
e do Emprego não se confunde com o Auxílio Emergencial, cujo 

estudo foi publicado no “Assessor” nº 378/2020. 
 

Também é importante mencionar que a Lei nº 14.020 (DOU de 
07.07.2020) decorreu da conversão da Medida Provisória nº 936 

(DOU de 01.04.2020). 
 

As medidas legais levantaram forte polêmica acerca do pagamento de 
13º salário e férias. Ocorre que a determinação de suspensão dos 

contratos de trabalho impõe a cessação total dos efeitos do 
contratado de trabalho, ou seja, o período de suspensão não será 
admitido como tempo de serviço, nos termos do artigo 4º da CLT. 

 
Por conseguinte, não pode o referido período compor o tempo para 
fins de 13º Salário e férias, se levada a legislação com todo o rigor. 

 
Tamanha polêmica e a falta de previsão dos textos legais a respeito 

dessa situação levaram a Secretaria Especial de Trabalho e 
Previdência abaixar uma nota técnica, que será estudada adiante. 

 

Adilson Sanchez 

mailto:adilsonsanchez@uol.com.br
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1. Introdução 
 

 Criou-se o Programa 

Emergencial de Manutenção do 

Emprego e da Renda (Medida 

Provisória nº 936 (DOU de 22.03.2020), 

convertida na Lei nº 14.020 (DOU de 

07.07.2020). 

 

 Reitera-se que as empresas não 

estão obrigadas a adotar o programa e 

que as medidas poderão ser adotadas 

por acordo individual ou negociação 

sindical. 

 

 Outrossim, a adoção da medidas 

propostas não precisa ser para todos os 

empregados – indistintamente, 

podendo-se aplicar para um grupo 

específico de colaboradores, não 

resultando em discriminação, observado 

que o risco da atividade econômica é do 

empregador (art. 3º da CLT). 

 

 Releva mencionar que não se 

admite negociar a redução / suspensão 

do contrato mediante condição de 

pagamento parcial do 13º Salário ou das 

férias, o que seria alteração em prejuízo, 

vedada pelo artigo 468 da CLT, se de 

forma individual, ou contrária à lei (art. 

611-B da CLT), se de forma coletiva. 

 

 

 O tempo máximo de redução 

proporcional de jornada e de salário e 

de suspensão temporária do contrato de 

trabalho, ainda que sucessivos, não 

poderá ser superior a noventa dias. 

 

 Lembra-se da edição dos 

Decretos nº 10.470 (DPU de 

24.08.2020) e 10.517 (DOU de 

13.10.2020), prorrogando os prazos 

para celebração de acordos de redução 

proporcional da jornada e de salário e 

suspensão temporária dos contratos. 

 

 Outro questionamento 

interessante é o da possibilidade de se 

adotar a suspensão e a redução dos 

salários simultaneamente. A resposta é 

negativa, mas poderão ser adotados 

sucessivamente. 

 

 Mas a polêmica maior é a que 

discute se o 13º Salário é devido 

integralmente, apesar da suspensão do 

contrato de trabalho promovida com 

fundamento na Lei nº 14.020/2020. A 

mesma situação aproveita as férias. 

 

 

2. Do Benefício Emergencial 
 

 O benefício assistencial foi 

devido nas situações de redução 

proporcional de jornada de trabalho e de 

salário; e suspensão temporária do 

contrato de trabalho. 

 

 São duas modalidades, por 

conseguinte, que propiciaram o 

recebimento do benefício que, por sua 

vez, será pago e custeado pela União, 

não sendo ônus do empregador. 
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 O valor do Benefício 

Emergencial de Preservação do 

Emprego e da Renda terá como base de 

cálculo o valor mensal do seguro-

desemprego a que o empregado teria 

direito, observadas as seguintes 

disposições: I - na hipótese de redução 

de jornada de trabalho e de salário, será 

calculado aplicando-se sobre a base de 

cálculo o percentual da redução; e II - 

na hipótese de suspensão temporária do 

contrato de trabalho, terá valor mensal: 

a) equivalente a cem por cento do valor 

do seguro-desemprego a que o 

empregado teria direito, ou b) 

equivalente a setenta por cento do 

seguro-desemprego a que o empregado 

teria direito, na hipótese de pagamento 

de ajuda compensatória mensal no valor 

de trinta por cento do valor do salário 

do empregado. 

 

 

3. Dos Acordos e Convenções 

Coletivas 
 

 As medidas de redução de 

jornada de trabalho e de salário ou de 

suspensão temporária de contrato de 

trabalho poderão ser celebradas por 

meio de negociação coletiva, sendo que 

poderão ser estabelecidos percentuais de 

redução de jornada de trabalho e de 

salário diversos. 

 

 

3. Da Nota Técnica SEPT 
 

 A Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho, órgão 

vinculado ao Ministério da Economia, 

posicionou-se a respeito, como se vê: 

 
Para fins de cálculo do décimo terceiro 

salário e da remuneração das férias e terço 

constitucional dos empregados 

beneficiados pelo BEM, não deve ser 

considerada a redução de salário de que 

trata a Lei nº 14.020, de 2020. 

Os períodos de suspensão temporária 

do contrato de trabalho, avençados nos 

termos da Lei nº 14.020, de 2020, não 

deverão ser computados como tempo de 

serviço para cálculo de décimo terceiro 

salário e de período aquisitivo de 

férias, salvo, quanto ao décimo 

terceiro, quando houver a prestação de 

serviço em período igual ou superior ao 

previsto no §2º do art. 1° da Lei nº 

4.090, de 1962. E, observando-se a 

aplicação da norma mais favorável ao 

trabalhador, não há óbice para que as 

partes estipulem via convenção coletiva 

de trabalho, acordo coletivo de 

trabalho, acordo individual escrito, ou 

mesmo por liberalidade do empregador, 

a concessão de pagamento do 13º ou 

contagem do tempo de serviço, 

inclusive no campo das férias, durante 

o período da suspensão contratual 

temporária e excepcional (art. 8º, §1º 

da Lei nº Lei nº 14.020, de 2020). 
 

 Acima de qualquer crítica, 

considerou que na redução da jornada 

não haverá qualquer restrição ao valor 

do 13º e férias, mas na suspensão esse 

período não deve ser computado. 

 

 

4. Nossa Conclusão 
 

 Discordamos. Diante da 

excepcionalidade das medidas legais, 

entendemos que os trabalhadores não 

podem ser prejudicados, ou seja, 

nenhuma influência trará a redução ou 

mesmo a suspensão contratual, seja no 

13º Salário, seja nas férias. 

 

 Claro que o tema é dos mais 

polêmicos. Por isso, precaução e clima 

organizacional, em meio à crise, são 

relevantes. Lembro que há decisões que 

garantem a manutenção de assistência 

médica e VR na suspensão contratual. 

 

     


