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COMO FICA O 13º SALÁRIO EM 2020? E AS FÉRIAS?
Empregados e comerciantes aguardam ansiosos o pagamento do 13º salário, benefício
que este ano gerou dúvidas em razão das suspensões de contratos, reduções salariais e de
jornadas de trabalho.
A lei nº 14.020/2020, que possibilitou a redução de salário e jornada, bem como a
suspensão dos contratos de trabalho, não possui qualquer previsão legal que mencione a
questão do 13º salário e das férias. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho:
Para os que se mantiveram no cumprimento do contrato de trabalho, mesmo nos
meses de "lockdown" (empresas enquadradas nas atividades essenciais): nada será
alterado, receberão o 13º salário e férias normalmente, como determinado na CLT.
Para os que tiveram REDUÇÃO de jornada e salários, mesmo em dezembro: isso
não reduz o 13º e as férias, que devem ser pagos integralmente, já que o trabalhador
continuou suas atividades e o período aquisitivo de férias se mantém o mesmo determinado
pela CLT.
Para os que tiveram a SUSPENSÃO de contrato: isso reduz proporcionalmente o
direito a férias e ao 13º salário. Neste último caso, quando não houver trabalho em mais de
15 dias no mês. Isto porque a Lei 4.090/62 determina que o 13º salário "corresponderá a 1/12
avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente",
sendo necessário o trabalho por quinze dias ou mais para configurar 1 mês.
Já o Ministério Público do Trabalho assumiu posicionamento contrário e emitiu as
seguintes orientações:
1- Considerar para reflexos trabalhistas (FGTS e INSS, por exemplo) a contagem do
tempo de serviço do trabalhador que firmou acordo individual para a redução proporcional
de jornada de trabalho e de salário ou para a suspensão temporária;
2- Considerar o período de adesão às medidas na composição dos requisitos trabalhistas
de aquisição, de cálculo de valor e de fruição das férias e do 13º salário;
3- Que as empresas devem efetuar pagamento integral do valor do 13º salário e das
férias dos empregados, sem a dedução do período no qual os empregados estão ou estavam
sob as medidas emergenciais adotadas.
Sugerimos a adoção do entendimento do Governo Federal, adotado por meio da Nota
Técnica SEI nº 51520/2020/ME, que encontra-se fundamentada e amparada legalmente.

ALVARES ADVOGADOS
ENTREVISTA

Nesta edição, a advogada Mayara Aprill Diola - do Núcleo
Cível/Empresarial da Alvares Advogados - fala sobre a
postura preventiva das empresas em relação à área jurídica
e como a pandemia interferiu na relação delas com seus
consumidores. Confira!

Direito em Pauta: Adotar uma postura preventiva com relação a possíveis penalidades
previstas em lei já passou a fazer parte da cultura das empresas?
Dra. Mayara Aprill Diola: A maioria das empresas já adota a consultoria jurídica como
forma de respaldar seus negócios, garantindo segurança nas relações contratuais e na sua
forma de atuação. Tendo conhecimento de potenciais demandas judiciais e sabendo como
evitá-las, é possível auxiliar e prevenir as empresas de qualquer questionamento legal que
surja no exercício de sua atividade e em diversos ramos do seu negócio, como o Direito
Empresarial, Societário, Tributário, entre outros.
Direito em Pauta: Quais são hoje as principais demandas do Núcleo Cível/Empresarial
e de que forma uma consultoria jurídica nessas áreas contribui na vida do
empresariado?
Dra. Mayara Aprill Diola: O empresário que possui uma consultoria jurídica atenta às
necessidades do mercado já está precavido de eventuais mudanças na legislação ou dos
precedentes jurisprudenciais, direcionando as suas negociações para o caminho mais
seguro de toda e qualquer relação com os seus consumidores e fornecedores. Em razão da
pandemia da Covid-19, as demandas relacionadas ao direito do consumidor aumentaram
de forma considerável, especialmente no que diz respeito às relações contratuais, valores
praticados para produtos e serviços, prazos de entrega de compras virtuais, entre outros,
sem que houvesse amplo esclarecimento do Poder Judiciário.
Direito em Pauta: Especificamente sobre o assunto "Direito do Consumidor", quais os
cuidados que as empresas devem ter para manter uma relação de confiança e fidelidade
com seu cliente? A pandemia interferiu nesta relação?
Dra. Mayara Aprill Diola: Toda e qualquer empresa que preze pelo seu consumidor deve
estar atenta às necessidades de mercado e cuidar para manter um atendimento impecável,
principalmente frente ao consumidor direto, que frequenta as lojas. A mútua confiança é
essencial para que haja segurança durante as compras, ainda mais em tempos de
coronavírus. Com a pandemia, a relação se tornou mais especial ainda. Cuidados com a
higiene (própria e de produtos) são essenciais, porém não se deve esquecer de manter as
lojas devidamente abastecidas, com produtos adequados ao consumo, preços na média
praticável, funcionários treinados para lidar com possíveis situações de estresse e afins.

O momento é de proteção à saúde por
causa da pandemia, mas outros cuidados
não podem ser deixados para depois. Neste
"Novembro Azul", mês de prevenção ao
câncer de próstata, as máscaras da equipe
da Alvares Advogados ganharam a cor da
campanha para lembrar a importância do
exame. Homens, o mês acabou mas os
cuidados devem ser durante o ano todo.
Diagnóstico precoce pode salvar vidas!
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