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São Paulo, 18 de Novembro de 2020. 
 

C I R C U L A R  
 

13º Salário e Férias  
Critérios de Pagamento em razão da  

Redução Proporcional da Jornada e do Salário e Suspensão do Contrato 

 

  Após o mês de Março e no decorrer deste ano foram criadas medidas legais para a 
redução proporcional da jornada de trabalho e de salário e também para suspensão do contrato de 
trabalho, iniciando com a Medida Provisória n. 936, de 01.04.2020 e por derradeiro com o Decreto n. 
10.517, de 13.10.2020, que ainda possibilitou a prorrogação desses prazos até o dia 31.12.2020 
conforme nossa Circular datada de 28.10.2020. 
 
  Agora, com a proximidade do pagamento do Décimo Terceiro Salário surgem dúvidas 
de como as empresas deverão proceder aos cálculos e pagamentos, tanto na remuneração a ser 
utilizada como em relação aos meses em que o empregado, embora sob contrato de trabalho, não 
prestou serviços em decorrência da suspensão autorizada pelas disposições legais editadas. 
 

  O Ministério da Economia, por meio das Secretarias, editou uma Nota Técnica (SEI n. 
51520/2020/ME) com análise pormenorizada, a qual integramos à presente Circular e divulgamos 
para o conhecimento das empresas, procedendo a um resumo para facilitar a compreensão: 
 

PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (Adiantamento e Parcela Final em Dezembro): 

 A base de pagamento deve ser o salário integral do empregado no mês de Dezembro, mesmo 
que tenha participado de redução de jornada e de salário no decorrer do ano; 
 

 O empregado que tenha permanecido com o contrato de trabalho suspenso e recebido o 
benefício emergencial terá excluídos da proporcionalidade os meses em que ficou nessa 
condição, desde que o período de suspensão do contrato abranja mais de 15 (quinze) dias 
do mês;  
 

 Se a contagem dos dias de suspensão do contrato em determinado mês demonstrar que foi 
em período inferior a 15 (quinze) dias, esse mês deverá ser computado como mês integral 
(1/12) para efeito da somatória dos meses e pagamento do 13º salário; 
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QUESTÃO DAS FÉRIAS: 

 O pagamento das férias e do terço deverá ser feito com base no salário integral do 
empregado, por ocasião do gozo, sem considerar a redução proporcional da jornada de 
trabalho e de salário que tenha antes ocorrido; 
 

 Os períodos de suspensão do contrato de trabalho de que tenha participado o empregado não 
são computados para a contagem do período aquisitivo de férias; vale dizer, após a 
finalização da suspensão do contrato esses períodos deverão ser acrescentados ao tempo de 
serviço para configurar o período aquisitivo das férias nos termos da lei; 
 

 Recomenda-se às empresas que procedam a anotações na ficha registro ou no livro de 
empregados dos períodos em que o empregado esteve sob suspensão do contrato de trabalho 
nesta época de pandemia e mesmas observações nas páginas de anotações gerais da Carteira 
de Trabalho do funcionário.  

 

 Continuamos à disposição para esclarecimentos.   

                        

                                                                               A DIRETORIA 

 

 

 

 


