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Seguro Desemprego  
 
A medida anunciada pelo governo que autoriza as empresas suspenderem contratos de trabalho e reduzirem, proporcionalmente, a jornada de trabalho e 
os salários dos empregados prevê um auxílio emergencial da União proporcional ao valor mensal do seguro-desemprego a que o trabalhador 
teria direito se fosse demitido. 
 
O benefício emergencial será calculado levando-se em conta as regras atuais do seguro-desemprego, de acordo com o governo, não haverá nenhum 
desconto caso o trabalhador seja demitido no futuro.     O valor do seguro-desemprego varia atualmente de R$ 1.045 a R$ 1.813,03 
 
Tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador que atuou em regime CLT e foi dispensado sem justa causa, inclusive em dispensa indireta – quando há 
falta grave do empregador sobre o empregado, configurando motivo para o rompimento do vínculo por parte do trabalhador. 
 
Também pode requerer o benefício quem teve o contrato suspenso em virtude de participação em programa de qualificação profissional oferecido pelo 
empregador, o pescador profissional durante o período de defeso e o trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo. 
 

Não é permitido receber qualquer outro benefício trabalhista em paralelo ao seguro nem possuir participação societária em empresas. 

O trabalhador recebe entre 3 a 5 parcelas, dependendo do tempo trabalhado, ou seja:   
 
O trabalhador recebe 3 parcelas do seguro desemprego se comprovar no mínimo 6 meses trabalhado;  
4 parcelas se comprovar no mínimo 12 meses;  
5 parcelas a partir de 24 meses trabalhado. 
 
Para solicitar o seguro-desemprego pela 1ª vez, o profissional precisa ter atuado por pelo menos 12 meses com carteira assinada em regime CLT.  
 
Para solicitar pela 2ª vez, precisa ter trabalhado por 9 meses. 
 
Já na 3ª e demais, no mínimo 6 meses de trabalho. O prazo entre um pedido e outro deve ser de, pelo menos, 16 meses. 
 
Para solicitar o Seguro Desemprego o empregado deverá fazer um cadastro  no portal: https://acesso.gov.br/acesso/#/primeiro-acesso, e com seu login e 
senha terá acesso aos serviços do portal do Ministério da Economia.  
Durante o período em que o atendimento presencial estiver interrompido, a recomendação é para que os trabalhadores busquem o portal de serviços do governo 
federal ou o telefone 158 (Alô Trabalho).  
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Como vai funcionar a compensação para quem tiver a jornada reduzida? 
 
A redução da jornada poderá ser de 25%, 50% ou de 70% durante um prazo de até 90 dias. 
Para quem teve sua jornada e salário reduzidos e ganha até um salário mínimo, ou seja, até R$ 1.045, o governo vai complementar o salário do 
trabalhador até o valor integral. 
Para quem ganha acima de um salário mínimo, o benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria 
direito se fosse demitido. 
Se o trabalhador teve a sua jornada reduzida em 25% por parte da empresa, ele irá receber 25% do valor da parcela que seria o seu seguro-
desemprego. A mesma lógica vale para as jornadas reduzidas em 50% e 70%. 
 
A MP prevê que o emprego do trabalhador que tiver a jornada reduzida deve ser mantido por um período igual ao da redução.  
Por exemplo: se o trabalhador e a empresa fizerem um acordo para redução de jornada e salário por dois meses, após esse período ele deve ter 
estabilidade no emprego por dois meses. 
 
Como vai funcionar a compensação para quem tiver o contrato suspenso 
 
 
A MP anunciada pelo governo também autoriza a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias. 
 
Nesse caso, os trabalhadores também receberão uma compensação do governo de até 100% da parcela mensal do seguro-desemprego que teria direito. 
 
Empresas com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões estão autorizadas a suspender o salário integral dos empregados.  
 
Já as empresas que faturam acima de R$ 4,8 milhões, precisarão arcar com, pelo menos, 30% dos salários.  
 
Neste caso, o benefício emergencial do governo que o trabalhador vai receber é de 70% do valor do valor do seguro-desemprego a que teria direito. 
 
Em caso de suspensão, o trabalhador ainda terá a garantia provisória no emprego durante o período de suspensão e após o restabelecimento da jornada 
por um período igual ao da suspensão do contrato. 
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Para 2020, o reajuste do benefícios pagos pelo INSS foi de 4,48%, de acordo com o art. 1º da Portaria Ministério da Economia ME 914/2020, conforme tabela abaixo. 
 
 

Faixas de 
Salário Médio Média Salarial Forma de Cálculo 

Até R$   1.599,61 Multiplica-se salário médio por 0.8 = (80%). 
De 
Até 

R$  1.599,62 
R$ 2.666,29 A média salarial que exceder a R$ 1.599,61 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a R$ 1.279,69. 

Acima de R$ 2.666,29 O valor da parcela será de R$ 1.813,03, invariavelmente. 
 
Portanto, considerando que a média salarial dos últimos três meses tenha sido acima de R$ 2.666,29, o trabalhador receberá um valor fixo de R$ 1.813,03, observado o 
número máximo de parcelas previsto na legislação.  
 
Se a média salarial for abaixo do valor do teto salarial, deverá ser aplicado o cálculo "em cascata", conforme apresentado na tabela cima. 
 
Caso o trabalhador não tenha trabalhado integralmente em qualquer um dos últimos três meses, o salário será calculado com base no mês de trabalho completo.  
 
Para aquele que recebe salário/hora, semanal ou quinzenal, o valor constante no requerimento deverá ser o do salário mensal equivalente. 
 
A Medida Provisória 905/2019 (Contrato Verde e Amarelo) alterou a Lei 7.998/1990 estabelecendo que, a partir de 1º de março de 2020, sobre os valores pagos ao 
beneficiário do seguro-desemprego, será descontada a respectiva contribuição previdenciária. 
 
 
 

 

As empresas continuam utilizando os serviços do site: https://sd.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/index.jsf, para requer o beneficio dos trabalhadores 
desligados na empresa.  

 


