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Medidas devido à pandemia do novo coronavírus
Formulário de solicitação do auxílio /subsídio devido
folga involuntária no trabalho

Ⅱ
ⅰ

Modo de preenchimento
Ler e preencher cuidadosamente a respeito do campo D e E, sobre o salário antes da folga involuntária no
trabalho e situação trabalhista durante a folga involuntária no trabalho.
※Caso não possua os detalhes salariais necessários para preencher o formulário, consulte o empregador.

Ⅳ

Ⅴ

D: A respeito dos itens 9, 10 e 11
Conforme consta em formulário de confirmação de condições do auxílio no campo 7 de preenchimento pelo empregador, preencher as
condições como os dias trabalhados utilizando uma linha para cada período (do primeiro ao último dia do mês) a ser efetuado o pagamento.
Não é necessário preencher os dias não trabalhados.
Ainda, será considerado "dia trabalhado" ① dias trabalhados no período de folga da empresa ② descanso anual remunerado, licença
parental, licença para assistência a familiares, situações como falta devido a doença, descanso ou folga da empresa por razão pessoal. Não se
aplica as folgas prescritas. Por exemplo, um funcionário com folga aos sábados, domingos e feriados não pode ser considerá-los como "dia
trabalhado".

A: Item 5
Preencher os dados de uma conta bancária
para a transferência da qual o nome do
correntista é o mesmo do solicitante.
※É possível verificar dados como o código da
instituição financeira e o código da agência no
site da Japanese Bankers Association
(https://www.zenginkyo.or.jp/shop/).
O preenchimento do código da instituição
financeira é opcional.
Cuidado, pois não é possível efetuar
transferências para bancos de uso exclusivo via
internet, com exceção dos bancos indicados.

ⅱ
ⅲ

【Exemplo de preenchimento detalhado】Caso de fechamento da empresa por ordem do empregador no
período de, 16 de abril a 15 de junho devido a pandemia no novo coronavírus.

ⅴ

B: Itens 6 e 7
Preencher os dados referentes a
empresa empregadora (matriz, etc.)

ⅶ

C: Item 8

auxílio/subsídio.

ⅺ

D: Itens 9, 10 e 11

Preencher os dados relacionados como aos dias
trabalhados durante o período de folga involuntária
no trabalho. Caso não tenha trabalhado, não é
necessário preencher.
Confira os detalhes à direita da página.

Ⅷ
Ⅸ

Ⅹ

Exemplo 4) Em caso de empregado por
contrato parcial de 3 horas diárias e que
trabalhou as 3 horas por 4 dias, durante
o período de 20 a 23 de abril

E: Item 12
Preencher o valor dos salários
(salário bruto) antes da folga
involuntária no trabalho.
Confira os detalhes à direita da
página.
F Campo para assinatura do
solicitante
Assine e carimbe após verificar se
não há erros ou campos em branco.
Para menores de idade (pessoas com
20 anos incompletos) ou pessoa
tutelada/curatelada, é necessário a
apresentação do termo de
consentimento do tutor ou curador.

G: Campo para assinatura do
procurador, etc.
É necessário preencher no caso
de solicitação através de
procurador e outros. Anexar a
procuração caso efetue o
procedimento através de
procurador.

Exemplo 2) Em caso de pessoa com
jornada de trabalho diário de 8 horas e
que tenha tirado descanso remunerado
anual de 4 dias por razão particular e
não tenha trabalhado no período de 20
a 23 de abril

ⅹⅲ

Ⅺ
Observação
●Cada trabalhador poderá efetuar somente uma solicitação por mês (por
exemplo, para "abril", um período de pagamento). Será válida somente a
primeira solicitação em casos de solicitações efetuadas no mesmo período
●Se preencher e enviar o formulário de solicitação com informações falsas,
pode ser enquadrada como ação fraudulenta e passível às devidas punições.
●Há possibilidade de divulgação de informações como o nome, em casos
como o procurador efetuar notificação / relatório / certificação falsa para
receber o subsídio devido folga involuntária no trabalho em decorrência à
pandemia do novo coronavírus

ⅳ

Por não haver necessidade de preenchimento, deixar os itens 9 a 11 em branco.

Exemplo 1) Caso não trabalhou
nenhum dia no período de folga
involuntária no trabalho

Exemplo 3) Em caso de pessoa com jornada de
trabalho diário de 8 horas e que trabalhou
apenas por 2 horas (6 horas de folga) por 5 dias
no período de 11 a 15 de maio e trabalhado o
horário integral (8 horas) por 3 dias no período
de 18 a 20 de maio (os dias 16 e 17 de maio são
folga prescritas)

o período
Ⅵ Preencher
referente à solicitação do

Ⅶ

Modelo de
preenchimento

Preencha “4” referente ao período de 20 a 23 de abril onde solicitou descanso anual
remunerado.

ⅷ

ⅵ

Preencha “3” referente ao período de 18 a 20 de maio da qual trabalhou em período integral.

ⅸ
ⅹ

Preencha “5” referente ao período de 11 a 15 de
maio da qual trabalhou 2 horas diárias.

Preencha “5” referente ao período de 11 a 15 de maio da qual folgou por 6 horas por razões do
empregador

ⅻ

Preencha “4” referente ao período de 20 a 23 de abril na qual trabalhou as 3 horas diárias
※ Não há preenchimento no item 11 por haver trabalhado o horário prescrito e não ter recebido ordem de
folga.

E: Referente ao item 12
Preencha o valor de 3 meses de salário (valor total do auxílio) considerando o salário de 6 meses antes das folgas (o valor do subsídio/auxílio
referente aos 3 meses de salário será calculado conforme a média salarial anterior as folgas).
Não incluir o valor de bonificação apesar de vários benefícios estarem inclusos no valor total do auxílio
Exemplo) Em caso de folga a partir de abril
Dos salários ※pagos de outubro a março do ano anterior (6 meses antes do início da folga), selecione e insira o salário de dezembro a fevereiro do
ano passado.
※Por exemplo, o salário pago em março não é referente ao valor do cálculo dos dias trabalhados no mês de março, mas sim ao valor recebido em
março.

ⅹⅳ
【Exemplo de caso extraordinário】 Caso não haja pagamento de salário de 3 meses, durante o período de 6 meses antes do fechamento da
empresa.
●Caso não tenha recebido 3 meses de salário, preencha o salário de 2 meses. Caso não tenha recebido por 2 meses, preencha o salário de 1
mês.
Tomar cuidado, pois caso exclua o mês com poucos dias trabalhados para que o salário anterior a folga não fique baixo mesmo tendo 2 ou 3
meses de salário, pode ser considerada como solicitação fraudulenta.
●Caso não há salário nos 6 meses anteriores a folga devido a situações como doença, parto, motivo parental, considerar os 3 meses mais
próximos do início de folga devido a pandemia do novo coronavírus, retroativo a até 2 anos e preencha o motivo no campo [備考欄(Detalhes)].
●Para casos como de recém-formados, preencha o valor de um mês descrito no comunicado de condições de trabalho e preencha que sua
ondição tais como recém-formado no campo [備考欄 (Detalhes)].

Ⅰ Medidas contra a pandemia no novo coronavirus
Formulário de confirmação de condições do auxílio /subsídio
devido folga involuntária no trabalho

Ⅱ
Os campos A e B devem ser preenchidos pelo empregado e os campos C e D pelo empregador.
pelo empregado /
Ⅲ Preenchimento
Itens 1 a 6
Todos os itens são obrigatórios. É
necessário que preencha ou
marque.

Ⅳ

B: Preenchimento pelo empregado
Assinar e carimbar após verificar se não há
erros ou campos em branco. Para menores
de idade (pessoas com 20 anos
incompletos) ou pessoa
tutelada/curatelada, é necessário a
apresentação do termo de consentimento
do tutor ou curador.

Ⅴ
C: Preenchimento pelo empregador /
Campos 1 a 9
É necessário o preenchimento dos campos 1,
4 a 9 são de preenchimento obrigatório.
Preencher 2, 3・ 5❷・ 7❷・ 8❸ se
enquadrar em alguns dos campos.
Para as perguntas ※1、※ 2、※ 3, consulte
「ご注意 (Atenção)」 na <2枚目 (página 2)>.

Ⅵ
D: Preenchimento pelo empregador
Assinar e carimbar após verificar se não há
erros ou campos em branco.
Caso não haja a colaboração do empregador,
preencher estas informações no campo “事
業主名 (Nome do empregador)”.
●”Não obtive a colaboração do
empregador”
●”Circunstâncias implícitas (falência da
empresa, impossibilidade de contatar com o
empregador, etc.)”
※Nesse caso, de acordo com legislação a
Secretaria do Trabalho que tem jurisdição
sobre a localização da empresa, entrará em
contato com o escritório em questão.
Requisitamos sua compreensão, devido a
checagem da solicitação levar mais tempo
que o habitual neste caso.

Ⅶ 1 Preenchimento pelo empregado / referente ao item 1
Preencher o período referente à solicitação do subsídio de maneira que esteja de acordo com o
campo 8 do formulário de confirmação de condições do auxílio.
※Não preencha o formulário de confirmação de condições do auxílio todos os meses, mas
preencha as datas de início e término do período total referente a esta solicitação.

Ⅷ

Preencher o
primeiro dia
do período de
solicitação.

Ⅸ

Preencher o último
dia do período de
solicitação.

Ⅰ

Solicitação
pelo
empregado
Primeira vez

Ⅱ

Medidas devido à pandemia do novo coronavírus
Sobre a solicitação do auxílio /subsídio devido folga involuntária
no trabalho

Ⅲ
Procedimento
pelo correio

Ⅳ

Etapa 1 Fazer o download e preencher o formulário de solicitação do auxílio e formulário de
confirmação das condições do auxílio.
《URL para download》
●Formulário de solicitação do
auxílio:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646893.pdf
●Formulário de confirmação de condições do auxílio:
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646894.pdf
※Envie a primeira página (face preenchida) de cada formulário.
Toda a documentação será devolvida, em casos como falta de preenchimento de dados, falta
de documentos anexos e quantia insuficiente de selo postal.
Antes de lacrar o envelope, conferir cuidadosamente se há algum erro ou falta de
preenchimento.
Consulte a central de atendimento (0120-221-276) em caso de dúvida.
Preencha corretamente. Em caso de envio do formulário de solicitação do auxílio, formulário
de confirmação das condições do auxílio ou documentos com informações falsas, pode ser
enquadrada como ação fraudulenta e passível às devidas punições.

Etapa 2 Anexar cópia em tamanho A4 de cada documento citado abaixo.

Ⅴ

① Cópia de documento de identificação do solicitante
Cópia de documento como carteira de motorista (somente a frente se não houver
mudança de endereço) ou cartão my number (somente a frente)
※Cópia de 2 documentos diferentes em caso de documento sem foto como o cartão
do seguro de saúde.
Entretanto, no caso de carteira de estudante ou de funcionário, mesmo com foto é
necessário 2 tipos de documentos diferentes.
② Cópia de documento para comprovação da conta para transferência
Cópia do cartão ou da caderneta do banco, etc.
③Cópias de documentos de comprovação do salário durante e antes da folga
involuntária no trabalho.
Cópia de holerites dos salários ou documento de registro salarial, etc.

Ⅵ

No caso de caderneta do banco, abra-a e
tire a cópia das páginas 1 e 2.

Etapa 3 Colocar os documentos acima em um envelope, recortar e colar o destinatário que se encontra abaixo à
direita, selar e enviar pelo correio.
※Providenciar o envelope por conta própria.

Ⅶ
Ⅷ ①Colocar os formulários de solicitação e os

documentos anexos
※Antes de lacrar, conferir novamente se
anexou todos os documentos solicitados nas
etapas 1 e 2, se há algum campo de
preenchimento em branco e se não incluiu
algum documento desnecessário.
②Preencher o endereço e o nome do
solicitante no quadro à direita, recortar e
colar no envelope.
③Colar o selo.
※O valor do selo varia conforme o peso da
correspondência.
Verifique através do site abaixo para não
ocorrer erro no valor.
〈Home page do Japan Post Holdings〉
https://www.post.japanpost.jp/cgisimulator/envelope.php
④Enviar colocando em uma caixa correio.
※Não serão recepcionados em balcões de
atendimento como do Hello Work.

