CIRCULAR Nº 26/2015

São Paulo, 24 de Junho de 2015.

SANCIONADA A LEI DO SEGURO DESEMPREGO E
ABONO SALARIAL
Foi publicada no dia 17/06/2015 no Diário Oficial da União, a Lei nº 13.134/2015,
alterando as Leis 7.998/1990, 10.779/2003, 8.213/1991, revogando dispositivos da Lei nº
7.998/1990, e as Leis nº 7.859/1989, e nº 8.900/1994.
Destacamos a seguir os principais pontos da nova Lei com relação ao Seguro
Desemprego e para recebimento do Abono Salarial.
Novos critérios para habilitação do Seguro Desemprego:
I – Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa
que comprove ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada,
relativos a:
1.1 – pelo menos 12 (doze) meses nos últimos 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores à
data de dispensa, quando da primeira solicitação;
1.3 – pelo menos 9 (nove) meses nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à
data de dispensa, quando da segunda solicitação; e
1.4 – cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das
demais solicitações;
II – Estar matriculado e ter frequência, quando aplicável, nos termos do regulamento, em
curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional habilitado pelo
Ministério da Educação, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011,
ofertado por meio da Bolsa-Formação Trabalhador concedida no âmbito do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), instituído pela Lei nº 12.513,
de 26 de outubro de 2011, ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e
tecnológica.

III – O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado, por
período máximo variável de 3 (três) a 5 (cinco) meses, de forma contínua ou alternada, a cada
período aquisitivo, contados da data de dispensa que deu origem à última habilitação, cuja
duração será definida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(Codefat).
IV – O trabalhador que infringir o disposto na citada Lei nº 7.998/1990 e houver percebido
indevidamente parcela de seguro-desemprego sujeitar-se-á à compensação automática do
débito com o novo benefício, na forma e no percentual definidos por resolução do Codefat.
É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 saláriomínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:
a) O valor do abono salarial anual de que trata o caput será calculado na proporção de 1/12
(um doze avos) do valor do salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento,
multiplicado pelo número de meses trabalhados no ano correspondente.
b) A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será contada como mês integral.
Com a publicação da Lei nº 13.134/2015 que vigora desde a sua publicação
(17.06.2015), revogam-se:
I – o art. 2º-B e o inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990;
II – a Lei nº 7.859, de 25 de outubro de 1989; e
III – a Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
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