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A regra não se aplica aos 
trabalhadores que tiveram 
a suspensão do contrato

Valentin Manieri

VBP

Izabela Cavalcanti 

Os trabalhadores que ti-
veram a jornada de trabalho ou 
o salário reduzidos em razão 
da pandemia podem ficar tran-
quilos quanto ao recebimento 
do 13º salário. O cálculo do 
benefício não terá influência 
quanto aos acordos firmados e 
será repassado ao funcionário 
de forma integral até 20 de de-
zembro, conforme previsto na 
Lei nº 14.020/2020. Com isso, 
é previsto que mais de 40% 
da população de Mato Grosso 
do Sul receba o recurso, de 
acordo com o Instituto de Pes-
quisa e Desenvolvimento da 
Fecomércio-MS (IPF-MS).

A advogada trabalhista, 
especialista em Direito Mate-
rial e Processual do Trabalho, 
Alaety Patricia Teixeira Co-
ronel da Cruz, explica que, 
mesmo com a redução, é consi-
derado que o funcionário tenha 
trabalhado todos os meses. “A 
lei permite a redução propor-
cional de salários e de jornada 
em percentuais de 25%, 50% 
ou 70% por acordo individual. 
Como na hipótese de redução 
de salários e de jornada, o 
empregado trabalhou todos 
os meses, o 13º salário será 
devido integralmente (12/12). 
É importante que o empregado 
tenha ciência que seus direitos 
trabalhistas estão garantidos 
constitucionalmente.”

Na análise da profissional, a 
atual situação provoca prejuízo 
para todas as partes envolvidas, 

tanto para o funcionário, que 
oferece a mão de obra e tem 
reduções salariais e de jornada 
de trabalho, como para o empre-
sário, que precisa manter um 
contrato de trabalho, mesmo 
tendo prejuízos econômicos.

Suspensão de contrato
No entanto, para aqueles 

que tiveram a suspensão do 
contrato, a mesma regra não 
se aplica. Neste caso, também 
permitido pela medida emer-
gencial, o período em que o em-
pregado estiver com o contrato 
de trabalho suspenso não será 
considerado para o cômputo do 
13º. Segundo a advogada, ocorre 
a perda de 1/12 do 13º para cada 
mês em que houve menos de 15 
dias de trabalho. Por exemplo, 
um empregado que teve o con-
trato de trabalho suspenso por 
três meses ao longo do ano, terá 
direito ao recebimento de 9/12 
do 13º salário. Diante disso, o 
funcionário vai receber o re-
curso, porém não será de forma 
integral e, sim, proporcional ao 
tempo trabalhado.

O pagamento do 13º salário 
deverá ser pago em duas par-
celas, sendo a primeira até o dia 
30 de novembro e a segunda, até 
20 de dezembro. Caso o empre-
sário não cumpra com esta obri-
gação na data prevista, a multa 
será de aproximadamente R$ 
170,25 por empregado. 

Férias
Em relação às férias, as 

empresas não podem incluir 

Agropecuária de MS tem renda 
estimada em R$ 52,5 bilhões 

Michelly Perez 

Com a aproximação do fim 
do ano, a expectativa é de que 
o VBP 2020 (Valor Bruto da 
Produção Agropecuária) em 
Mato Grosso do Sul seja de 
R$ 52,5 bilhões – o montante 
representa  6,2% do esperado 
para o país (R$ 848,6 bilhões). A 
avaliação realizada pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento indicou ainda 
que, do total esperado para o 
Estado, pelo menos R$ 35,6 bi-
lhões sejam consolidados pelas 
lavouras, com destaque para 
a soja, cujo valor de produção 
deve passar dos R$ 12,6 bilhões 
de 2019 para R$ 20,7 bilhões 
neste ano (+64,29%). 

O estudo apontou ainda que, 
entre as lavouras, além da soja, 
o crescimento nos valores de 
produção também foram con-
solidados no milho, que passou 
de R$ 5,98 bilhões para R$ 6,82 
bilhões (14,05%). Acompanhado 
pela cana-de-açúcar, que saiu 
dos R$ 5,53 bilhões para R$ 6,23 
bilhões (12,65%). Alta também 
foi observada no arroz, que 
passou dos R$ 61,04 milhões 
para R$ 89,4 milhões (46,46%), 
assim como o milho que regis-
trou no ano passado o valor de 
R$ 20,4 milhões, perante os R$ 

27,6 (35,29%) milhões deste ano.
Em se tratando de pecuária, 

cujo montante é estimado em 
R$ 16,9 bilhões, a pesquisa in-
dicou que as maiores modifica-
ções foram as observadas nos 
seguintes produtos: ovos, que 
passaram de R$ 143,4 milhões 
para R$ 159,7 em 2020 (11,37%), 
seguidos pelos bovinos, que pas-
saram de R$ 11,37 bilhões para 
R$ 13,2 bilhões (16,09%). Neste 
setor, o único produto que apre-
sentou queda nos valores de 
produção foi o frango, ao sair 
dos R$ 2,45 bilhões para R$ 2,33 
bilhões (-4,90%).

No cenário nacional resul-
tados foram positivos, já que 
o VBP de 2020 está estimado 
em R$ 848,6 bilhões, alta de 
13,14% em relação ao ano ante-
rior. Dessa cifra pelo menos, R$ 
572,27 bilhões referem-se às la-
vouras e R$ 276,32 bilhões à pe-
cuária. As lavouras tiveram um 
aumento real de 16,9% e a pecu-
ária, 6,1%, em relação a 2019. No 
país, a maior parte dos produtos 
analisados apresentou aumento 
de preços, entre eles cacau 
(9,5%), café arábica (14,2%), 
feijão (17,2%), milho (17,6%), 
soja (26,4%), trigo (21,0%), maçã 
(20,6%), carne bovina (17,7%), 
carne suína (12,8%), ovos (8,3%) 
e arroz (22,3%).

Redução da jornada de trabalho 
não vai afetar 13º salário 
de pelo menos 40% 
da população de MS

Pagamento do 13º 
salário será normal 
para quem teve jornada 
reduzida no trabalho

no cálculo os salários redu-
zidos. Porém, nos casos de 
suspensão do contrato de 
trabalho, o trabalhador terá 
direito a usufruir deste bene-
fício se completar o período 
aquisitivo que corresponde a 
12 meses trabalhados. 

“A doutrina majoritária es-
tabelece que durante a sus-
pensão do contrato de trabalho 
todos os efeitos patrimoniais do 
contrato, à exceção daqueles 
expressamente previstos em 
lei, são cessados. Assim, em 
relação às férias, ante a au-
sência de previsão legal, não 
se computa o período em que 
há suspensão do contrato de 
trabalho”, exemplifica.

Na avaliação da economista 
da Fecomércio-MS, Daniela 
Dias, a notícia sobre o paga-
mento completo é positiva, 
pois é uma facilitação de com-
pras para o fim do ano. No 
entanto, é importante observar 
os dois lados, tanto do empre-
gador como do empregado. 

“São pessoas que poderão 
gastar o recurso, mas que 
também poderão guardar, de 
acordo com as suas prioriza-
ções. De qualquer forma isso já 
traz um pouco de alento, tanto 
para o comércio quanto para 
essas pessoas. Por outro lado, 
tem empregadores que preci-
saram fazer redução salarial, 
de carga horária ou precisaram 
suspender os contratos para 
não fecharem e isso pode dar 
um peso maior para esses em-
presários”, enfatiza.

REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO

Nesse caso será ajustado por meio de acordo individual 
ou coletivo. Conforme explicado pela advogada trabalhista 
Alaety, deverá obrigatoriamente ser feita em percentuais 
fixos de 25%, 50% ou 70% para trabalhadores que recebem 
até três salários-mínimos (R$ 3.135); aos que recebem 
mais de dois tetos do INSS (R$ 12.202,12) e possuem 
curso superior (exceto se negociado coletivamente).

O funcionário deixa de trabalhar para o empregador de 
forma temporária e, consequentemente, a suspensão 
do pagamento dos salários. Nessa situação poderá 
pactuar por acordo individual escrito ou por negociação 
coletiva. O prazo máximo de suspensão será de 60 dias 
ou dois períodos de 30 dias.

Para os trabalhadores que recebem valores que se 
encontram no intervalo entre as duas faixas (R$ 3.135,01 
a R$ 12.202,11), redução apenas no percentual de 25% 
(exceto se negociado coletivamente).

A suspensão tem como efeito a paralisação das principais 
obrigações entre as partes. Cessa a prestação do serviço e 
o dever de remunerá-la, além disso o referido período não 
conta como tempo de serviço.

Essa suspensão pode ser feita desde que a comunicação ao 
empregado seja feita com antecedência de, no mínimo, dois 
dias e desde que haja a interrupção total dessas atividades. 
Caso o empregado trabalhe, mesmo que parcialmente, por 
teletrabalho, por trabalho remoto ou a distância, haverá a 
descaracterização da suspensão ajustada.

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Petrobras

Cade aprova 
venda da 
Liquigás com 
restrições

 O Cade (Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econô-
mica) aprovou ontem (18), 
com restrições, a venda 
da Liquigás, subsidiária 
de distribuição de gás de 
cozinha da Petrobras, em 
um negócio que envolveu 
Copagaz, Itaúsa, NGB (Na-
cional Gás Butano) e Fogás.

O órgão antitruste 
afirmou em comunicado que 
o aval à operação foi condi-
cionado à assinatura de um 
ACC (Acordo em Controle 
de Concentrações), para 
assegurar que o compar-
tilhamento de ativos e a 
prestação de serviços entre 
concorrentes “não favoreça 
a adoção de práticas coor-
denadas pelas empresas”.

O relator do caso, con-
selheiro Mauricio Oscar 
Bandeira Maia, indicou que 
a operação foi notificada 
ao Cade no modelo “fix-
-it-first”, já apresentando 
“remédio embutido” para 
sanar possíveis problemas 
concorrenciais.

Conforme informado 
pelas companhias en-
volvidas na transação, a 
Copagaz será a nova con-
troladora da Liquigás, em 
conjunto com a Itaúsa – em-
presa de investimentos do 
Itaú Unibanco, que deterá 
de 45% a 49,99% do capital 
social da Copagaz –, ao 
passo que NGB e Fogás par-
ticiparão do negócio para 
solucionar possíveis pre-
ocupações concorrenciais 
em alguns estados.

O modelo apresentado 
pelo consórcio, dessa forma, 
prevê o repasse de ativos da 
Liquigás para NGB e Fogás 
visando sanar questões de 
concorrência em dez es-
tados. Para Bandeira Maia, 
a operação consiste de três 
etapas: a aquisição prin-
cipal da Liquigás por Co-
pagaz, Itaúsa e NGB; a for-
mação da chamada “NewCo 
1”, com ativos da Liquigás e 
Copagaz que serão transfe-
ridos para a NGB.


