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Como fica o 13º salário e as férias para quem teve 
redução de salário e jornada de trabalho?

 Em diferentes escalas, a pandemia de COVID-19 causou impactos financeiros e demandou adaptações 
e ajustes de mão de obra em praticamente todos os empregadores do país. Em razão disso, muitas empre-
sas aderiram ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que autorizou - de forma 
temporária - a redução de jornada e salário e a suspensão de contratos de empregados ativos. Tais possibi-
lidades, que até então eram excepcionais sob a ótica de direito do trabalho, se transformaram em medidas 
recorrentes. O Programa salvou muitos empregados – de acordo com o sistema do Governo Federal, até 
meados de outubro, mais de 11 milhões de empregos teriam sido preservados.

 No entanto, sendo uma medida emergencial sem precedentes no Direito do Trabalho brasileiro, há 
muitas perguntas sem respostas – muitas delas relacionadas ao 13º salário (que se aproxima) e às férias. 
Em resumo: (a) tais medidas podem impactar o 13º salário e/ou as férias dos empregados e, (b) se sim, em 
qual medida? As respostas para tais questionamentos, infelizmente, não são simples e certamente o tema 
será objeto de longas discussões judiciais nos próximos anos – principalmente para empresas que dese-
jam adotar medidas mais arrojadas. Isso porque algumas normas coletivas já se anteciparam com pre-
visões específicas no sentido de que o período de suspensão do contrato e/ou redução de jornada e salário 
não poderá causar impactos no cálculo do 13º salário ou nas férias. No entanto, quando as normas coleti-
vas forem silentes, devemos verificar o que foi disposto nos acordos individuais e o que a legislação prevê 
sobre cada tema.
 
 Em todo caso, portanto, o impacto das medidas em cada verba (13º ou férias), dependerá de uma 
análise setorial (normas coletivas + legislação específica) e individual (acordos individuais). Além disso, a 
medida escolhida pela empresa (redução e/ou suspensão) e o tempo de duração também deverão ser con-
siderados. Abaixo separamos os principais questionamentos sobre os temas que podem auxiliá-los na 
tomada de decisões:

Suspensão
do contrato

13° salário Férias

Redução de
jornada e
salário

i) Meses com menos de 15 dias de trabalho serão 
considerados para fins de pagamento de 13°?
ii) Se o contrato continuar suspenso até 31 de dezem-
bro de 2020, há alguma diferença na proposta?

i) O valor a ser pago a título de 13° salário sofrerá re-
dução se o empregado teve uma média de remune- 
ração inferior durante o ano de 2020?
ii) Se o contrato continuar suspenso até 31 de dezem-
bro de 2020, há alguma diferença na proposta?

i) O valor a ser pago a título de férias sofrerá redução 
se o empregado teve uma média de remuneração in-
ferior durante o ano de 2020?
ii) Se o contrato continuar suspenso até 31 de dezem-
bro de 2020, há alguma diferença na proposta?

i) O empregado perde o direito a férias por ter ficado 
mais de 30 dias com o contrato suspenso?
ii) Se o contrato continuar suspenso até 31 de dezem-
bro de 2020, há alguma diferença na proposta?

 A resposta a cada um desses questionamentos deverá ser tomada considerando o cenário concreto de 
cada empresa.


