
ÁREA RH E TRABALHISTA 

(Silvana 984468188 silvana.dp@jacobencontador.com.br) 

 

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS/FÉRIAS COLETIVAS 

 Pode antecipar as férias do período aquisitivo em andamento ou então em acordo 

individual por escrito antecipar férias de períodos futuros, comunicando ao empregado 

com antecedência de 2 dias. O período não pode ser inferior a 5 dias e pode ser paga 

até o 5º dia útil do mês seguinte. A verba de 1/3 das férias poderá ser paga até 20/12. 

Férias coletivas também podem ser aplicadas, avisando com antecedência de 2 dias. 

 

ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS 

 Comunicando aos empregados com antecedência de 2 dias poderá antecipar o gozo de 

feriados “oficiais” e através de acordo por escrito antecipar o gozo de feriados religiosos. 

Feriados poderão compor e utilizados para compensação do banco de horas. 

 

BANCO DE HORAS 

 Pode-se constituir o regime especial de banco de horas, onde a compensação se dará 

em até 18 meses após o fim da calamidade, a compensação não poderá exceder a 2 

horas diárias e limitada a uma jornada de 10 horas trabalhadas por dia. 

 

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E SALÁRIO 

 Duração de até 90 dias. 

 Por acordo individual ou coletivo por escrito entre empregado e empregador com 

antecedência de 2 dias corridos, preservando o valor do salário-hora trabalhado. 

 Nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. 

REMUNERAÇÃO ATÉ  R$  3.135,00  ACORDO INDIVIDUAL OU COLETIVO   
       

REMUNERAÇÃO 
MAIOR 

R$  3.135,00  

ACORDO INDIVIDUAL PARA REDUÇÃO DE 25% 

ACORDO COLETIVO PARA REDUÇÃO DE 50% 

ACORDO COLETIVO PARA REDUÇÃO DE 70% 

 

 Aos empregados que tiverem a redução de trabalho e remuneração farão juz ao 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO, que se dará da seguinte 

forma: 

 

 Será pago pela UNIÃO à título de auxílio emergencial. 

 No valor mensal do seguro-desemprego que o empregado teria direito de 

receber, aplicando o mesmo percentual da redução da jornada de trabalho acordado 

entre Empregado x Empregador. 



 O valor do seguro desemprego varia entre R$ 1.045,00 e R$ 1.813,03 (de acordo 

com o salário médio das últimos 3 meses de remuneração). 

Como ficaria a redução da jornada para um salário de R$ 2.000,00: 

 

SALÁRIO R$ 2.000,00 
PAGO PELO 

TOTAL  PERDA DE 

EMPREGADOR UNIÃO  REMUNERAÇÃO 

REDUÇÃO DE 25%              1.500,00       369,97      1.869,97                   130,03  

REDUÇÃO DE 50%              1.000,00       739,94      1.739,94                   260,06  

REDUÇÃO DE 70%                 600,00    1.035,92      1.635,92                    364,08  

A perda de remuneração se dá por conta de que o salário do seguro-desemprego não 

é pago de forma integral pelo Governo, mas sim na proporção de 80% e 50% conforme 

o caso. A empesa pode complementar a renda com uma ajuda de natureza não salarial. 

 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO 

 Duração de até 60 dias, podendo fracionar em 2 períodos de 30 dias. 

 Por acordo individual ou coletivo por escrito entre empregado e empregador com 

antecedência de 2 dias corridos. 

REMUNERAÇÃO ATÉ  R$  3.135,00  ACORDO INDIVIDUAL OU COLETIVO   

REMUNERAÇÃO MAIOR   R$ 3.135,00  ACORDO COLETIVO  

REMUNERAÇÃO MAIOR R$ 12.202,11 

ACORDO INDIVIDUAL OU COLETIVO 
CASO EMPREGADO TENHA DIPLOMA 
DE NIVEL SUPERIOR 

 

 A empresa com receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 no ano de 2019 deverá pagar 

ajuda compensatória mensal no valor de 30% do salário do empregado. Para as demais 

empresas esta ajuda é facultativa. 

 Empregado fará jus aos benefícios concedidos, tais como alimentação e plano de saúde. 

Poderá recolher INSS como segurado facultativo. 

 Ficará descaracterizada a suspensão temporária caso o empregado mantiver as 

atividades de trabalho, mesmo que parcialmente ou trabalhando à distância. 

 Aos empregados que tiverem a Suspenção do Contrato de trabalho farão juz ao 

BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO, que se dará da seguinte 

forma: 

 Será pago pela UNIÃO à título de auxílio emergencial. 

 No valor de 100% do seguro-desemprego que o empregado teria direito 

de receber.  

 Para empresas com faturamento superior a R$ 4.800.000,00 no ano 

passado a União pagará 70% do seguro-desemprego que o empregado 

teria direito de receber e os outros 30% será arcado pelo empregador 

mediante ajuda compensatória de salário. 

 O valor do seguro desemprego varia entre R$ 1.045,00 e R$ 1.813,03 

(de acordo com o salário médio das últimos 3 meses de remuneração). 

 



 

GARANTIA PROVISÓRIA DO EMPREGO 

Durante o período acordado de REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO e de SUSPENSÃO 

TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO e mesmo após o término dos mesmos, por período 

equivalente ao acordado para suspenção ou redução (60 ou 90 dias) fica reconhecida GARANTIA 

PROVISÓRIA NO EMPREGO POR PARTE DO EMPREGADO. A empresa que dispensar o 

empregado SEM JUSTA CAUSA nesse período se sujeitará, além das parcelas rescisórias normais, 

ao pagamento de indenização no valor de 50%, 75% ou 100% conforme o caso. É 

IMPRESCINDÍVEL COMUNICAR AO ESCRITÓRIO ESTE FATO IMEDIATAMENTE, NO MOMENTO 

EM QUE ELE ACONTECEU. 

 

JACOBSEN CONTABILIDADE 

06/04/2020 


