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SEGURO-DESEMPREGO 

 

✓ Benefício temporário que visa promover a assistência financeira do 

trabalhador desempregado, dispensado sem justa causa ou por despedida 

indireta. Estão excluídos, pois, os empregados que tiveram contrato rescindido 

por justa causa, culpa recíproca, pedido de demissão ou extinção do contrato a 

termo na data pactuada – art. 2º, I, Lei 7998/90. 

 

✓ O pagamento é feito pelo Ministério do Trabalho, com os recursos do FAT – 

Fundo de Amparo ao Trabalhador, devendo ser requerido na Delegacia Regional 

do Trabalho, postos do SINE e agências credenciadas da Caixa Econômica 

Federal. 

 

✓ São requisitos para a percepção do seguro-desemprego - art. 3°, Lei 

7998/90: 

 

a) Ter sido dispensado sem justa causa; 

b) Ter recebido salário de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, 

relativos: 

a) a pelo menos doze nos últimos dezoito meses imediatamente anteriores à 

data da dispensa, quando da primeira solicitação; 

b) a pelo menos nove meses nos últimos doze meses imediatamente 

anteriores à data da dispensa, quando da segunda solicitação; e 

c) a cada um dos seis meses imediatamente anteriores à data da dispensa 

quando das demais solicitações. 

**Basta recebimento de um dia de salário no mês para que seja considerado para 

fins de contagem. Ex. empregado contratado dia 31 de janeiro, o mês de janeiro é 

computado como salário.  

**O pagamento de salário não precisa decorrer do mesmo empregador.  
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**O aviso prévio indenizado conta como mês/salário. 

**O vínculo de emprego não precisa ser com o mesmo empregador.  

**A extinção de cada vínculo, exceto do último, anterior ao requerimento do 

seguro-desemprego, pode ter sido por pedido de demissão ou por dispensa por 

justa causa. 

**A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho é considerada mês integral - art. 

2º, §3º, Lei 8.900/94. 

 

d) Estar desempregado na data de requerimento do benefício, sem renda própria 

de qualquer natureza suficiente a sua manutenção ou de sua família; 

 

e) Não estar em gozo de benefício previdenciário, exceto auxílio-acidente e pensão 

por morte (art. 124, parágrafo único, Lei 8.213/91); 

 

f) Não possuir renda própria suficiente a sua manutenção e de sua família. 

 

✓ Valor do Benefício - art. 4º, Lei 7.998/90 e art. 2º, §2º, Lei 8.900/94 – 

média dos 03 últimos salários (observado o valor do salário mínimo), como base 

de cálculo, sobre o qual incide percentual, de acordo com faixa salarial. 

 

Calcula-se o valor do Salário Médio dos últimos três meses anteriores à dispensa 

e aplica-se a fórmula abaixo: 

 

Descrição Percentual Valor da Parcela 

Até R$ 1.480,25 80% Multiplica-se salário médio por 0.8 (80%) 

De R$ 1.480,26 até R$ 
2.467,33 50% 

O que exceder a 1.480,25 multiplica-se por 0.5 (50%) e 
soma-se a R$ 1.184,20. 

Acima de R$ 2.467,33 – O valor da parcela será de R$ 1.677,74 invariavelmente. 
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*O valor do benefício não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo. 

  

*A apuração do valor do benefício tem como base o salário mensal do último vín-

culo empregatício, na seguinte ordem: 

 

1. Tendo o trabalhador recebido três ou mais salários mensais a contar desse 

último vínculo empregatício, a apuração considerará a média dos salários dos úl-

timos três meses; 

 

2.Caso o trabalhador, em vez dos três últimos salários daquele vínculo empre-

gatício, tenha recebido apenas dois salários mensais, a apuração considerará a 

média dos salários dos dois últimos meses; 

 

3. Caso o trabalhador, em vez dos três ou dois últimos salários daquele mesmo 

vínculo empregatício, tenha recebido apenas o último salário mensal, este será 

considerado, para fins de apuração. 

 

4. Caso o trabalhador não tenha trabalhado integralmente em qualquer um dos 

últimos três meses, o salário será calculado com base no mês de trabalho com-

pleto. 

 

✓ Duração do Benefício – 03 a 05 meses, contínuos ou alternados, a cada 

período aquisitivo de 16 meses, a contar da data da dispensa que deu origem à 

última habilitação, observados os 36 meses que antecederem a data de dispensa 

que originou o requerimento do seguro-desemprego, vedado o cômputo de 

vínculos empregatícios utilizados em períodos aquisitivos anteriores: 

 

I - para a primeira solicitação:  
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a) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 

pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo doze e no 

máximo vinte e três meses, no período de referência; ou 

 

b) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 

pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo vinte e 

quatro meses, no período de referência; 

 

II - para a segunda solicitação:  

 

a) três parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa 

jurídica ou pessoa física a ela equiparada de, no mínimo nove e no máximo 

onze meses, no período de referência; 

b) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 

pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo doze 

meses e no máximo vinte e três meses, no período de referência; ou 

b) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 

pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo vinte e 

quatro meses, no período de referência; e 

 

III - a partir da terceira solicitação:  

 

a) três parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa 

jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo seis meses e no 

máximo onze meses, no período de referência; 

b) quatro parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 

pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo doze 

meses e no máximo vinte e três meses, no período de referência; ou 



 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

ESCOLA DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

Direito do Trabalho II 

Profª. Ms. Tatiana Riemann 
 

5/9 

 

 

c) cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com 

pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo vinte e 

quatro meses, no período de referência. 

 

✓ Prazo para requerimento - art. 6º, Lei 7998/90 – do 07º ao 120º dia 

subseqüente à data da dispensa ou trânsito em julgado da sentença que 

reconhece o direito ao benefício. 

 

✓ Suspensão do benefício - art. 7º, Lei 7998/90: 

 

a) admissão em novo emprego.  

 

**Será assegurado o direito ao recebimento do seguro desemprego e/ou retomada 

do saldo das parcelas, quando ocorrer impedimento de requerimento do benefício 

ou suspensão do recebimento do benefício em virtude de novo emprego em 

contrato a prazo tempo determinado e o contrato seja extinto, desde que a 

extinção do contrato ocorra dentro do mesmo período aquisitivo da dispensa que 

habilitou ao recebimento do seguro-desemprego e, se ainda não requerido o 

benefício, ainda esteja no prazo para requerimento, assim como entre a dispensa 

e o contrato seguinte houve, pelo menos, um dia de desemprego. Neste caso, 

retomado o recebimento do seguro-desemprego, inicia-se novo período aquisitivo. 

 

**Se a suspensão ou não requerimento do benefício se deu por novo emprego em 

que o trabalhador, contratado a prazo determinado ou a prazo indeterminado, foi 

dispensado por justa causa ou pediu demissão, perde-se o direito à retomada do 

saldo de parcelas ou ao recebimento do seguro-desemprego . 
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**Se a suspensão ou não requerimento do benefício se deu por novo emprego em 

que o trabalhador foi dispensado sem justa causa ou teve a extinção antecipada 

do contrato a prazo determinado, será permitida a retomada do saldo de parcelas 

ou o recebimento do seguro-desemprego, desde que ainda esteja dentro do 

mesmo período aquisitivo da dispensa, e, se ainda não requerido o benefício, 

ainda esteja no prazo para requerimento. Neste caso, o número de parcelas e o 

valor da parcela do benefício, terá referência a primeira dispensa que habilitou ao 

seguro-desemprego no período aquisitivo em referência. 

 

b) percepção de beneficio previdenciário, exceto nas hipóteses admitidas.  

*Uma vez cessado o beneficio previdenciário, poderá ser retomado o recebimento 

do saldo das parcelas restantes, se no mesmo período aquisitivo. 

 

✓ Cancelamento de benefício – art. 8º, Lei 7998/90 c/c artigos 1º e 6º do 

Decreto 7721/2012: 

 

a) pela recusa, por três vezes consecutivas, por parte do trabalhador 

desempregado, na aceitação de outro emprego, compatível com sua qualificação e 

remuneração anterior; 

 

b) pela não comprovação de matrícula e frequência em curso de formação inicial 

e continuada ou de qualificação profissional, por parte do trabalhador 

desempregado que solicitar o benefício do seguro-desemprego a partir da 

segunda vez dentro de um período de dez anos; 

 

c) por comprovação de falsidade das informações prestadas na habilitação; 

 

d) por fraude visando à percepção indevida do benefício; 
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e) por morte do segurado. 

 

✓ Empregado doméstico – faz jus ao recebimento do seguro-desemprego, com 

fulcro no art. 26 da LC 150/2015. 

 

a) Requisitos – art. 3° da Resolução 754/2015 do CODEFAT: 

 

Art. 3° - Terá direito a perceber o Seguro-Desemprego o empregado doméstico 

dispensado sem justa causa ou de forma indireta, que comprove: 

 

I - ter sido empregado doméstico, por pelo menos quinze meses nos últimos vinte e 

quatro meses que antecedem à data da dispensa que deu origem ao requerimento 

do Seguro-Desemprego; 

II - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada 

da previdência social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; 

III - não possuir renda própria de qualquer natureza, suficiente à sua manutenção e 

de sua família. 

 

b) Valor - art. 6° da Resolução 754/2015 do CODEFAT: 

 

Art. 6º O valor do benefício do Seguro-Desemprego do empregado doméstico corres-

ponderá a 1 (um) salário-mínimo e será concedido por um período máximo de 3 

(três) meses, de forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo de 16 (de-

zesseis) meses, contados da data da dispensa que originou habilitação anterior. 

 

c) Número de parcelas – art. 10 da Resolução 754/2015 do CODEFAT: 
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Art. 10. O trabalhador fará jus ao pagamento integral das parcelas subsequentes 

para cada mês, quando contar com fração igual ou superior a quinze dias de 

desemprego de forma que: 

 

I - O segurado terá direito a 1 (uma) parcela se ficar desempregado até 44 dias 

após a demissão; 

II - O segurado terá direito a 2 (duas) parcelas se ficar desempregado até 60 dias 

após a demissão; e 

III - O segurado terá direito a 3 (três) parcelas se ficar desempregado por 75 dias 

ou mais após a demissão. 

 

d) Prazo para requerimento – do 7º ao 90º dia, a contar da data da dispensa – art. 

8º da Resolução 754/2015 do CODEFAT. 

 


