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Comunicado nº26 – 19 de Novembro de 2020 

CÁLCULO DO 13ª SALÁRIO E FÉRIAS NOS PERÍODOS DE REDUÇÃO DE JORNADA E 

SALÁRIO BEM COMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO NO PERÍODO DA 

PANDEMIA 

O governo federal, através da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, 

divulgou no dia 17.11.2020, Nota Técnica n° 51.520/2020 que trata sobre os efeitos 

dos acordos de suspensão do contrato de trabalho e de redução de  jornada de 

trabalho e de salário sobre o cálculo do 13° salário e das férias dos trabalhadores, 

promovida pela Lei 14.020 de 2020 no período da pandemia do novo corona vírus,  

pois referida Lei não  regulamenta tal questão. 

Em que pese não ser Lei Federal, a referida Nota Técnica representa um 

posicionamento jurídico do governo federal sobre tema, tanto que na sua parte 

final propôs a fixação de três teses que contemplam as seguintes situações:    

1) PERÍODOS DE REDUÇÃO DE JORNADA E SUSPENSÃO DE CONTRATO DE 

TRABALHO 

Os períodos de redução de jornada e salário de contrato de trabalho não 

interferem no cálculo do décimo terceiro salário e das férias e terço constitucional 

dos empregados beneficiados, ou seja, devem ser computados para todos os 

efeitos legais.  

2) PERÍODOS DE SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

Os períodos de suspensão temporária do contrato de trabalho, não deverão ser 

computados como tempo de serviço para cálculo de décimo terceiro salário e de 

período aquisitivo de férias.  



           
 

Será computado no cálculo do 13ª salário se no mês em que ocorreu a suspensão, 

o empregado trabalhou fração igual ou superior a 15 dias (parágrafo 2º, do art. 1°, 

da Lei nº 4.090/1962), neste caso dever ser acrescido 1/12 avos para cada mês 

que esta situação tiver ocorrido.  

3) ACORDO INDIVIDUAL, ACORDO COLETIVO, CONVENÇÃO COLETIVA E POR 

LIBERALIDADE DO EMPREGADOR 

A Nota Técnica aborda um princípio reconhecido no Direito do Trabalho, o da 

aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, pois não haverá 

impedimentos 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 e das férias contemplando os 

períodos de redução de jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho 

(artigo 8°, parágrafo 1º, da Lei n° 14.020/2020). 

Como dito,  em que pese não ser uma normativa oriunda do Poder Legislativo, 

mas é importante orientação jurídica para tomada de decisão, principalmente no 

caso dos períodos de suspensão do contrato de trabalho, pois abre a possibilidade 

da empresa seguir a orientação do ITEM 2 ou ITEM 3 da presente matéria e, neste 

particular, recomenda-se  a consulta da convenção coletiva de trabalho do 

seguimento da empresa para verificar a existência de outras orientações que 

ajudarão na tomada de decisão. 
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