CIRCULAR Nº 28/2015

São Paulo, 24 de Junho de 2015.

MANTIDA A REGRA (15 DIAS) PARA PAGAMENTO DO
AUXÍLIO DOENÇA PELOS EMPREGADORES
Com a promulgação da Lei 13.135/2.015, publicada no Diário Oficial da União da
última quinta-feira (18/06), fica mantida a regra definida pela Lei 8213/1.991, em seu artigo
43 parágrafo 2º e artigo 60 parágrafo 3º, estabelecendo que caberá ao empregador o
pagamento do salário integral correspondente aos primeiros 15 (quinze) dias do
afastamento.
Importante ressaltar que durante a vigência da Medida Provisória 664/2014 (entre
30/12/2014 e 17/06/2015), os atestados médicos de até 30 (trinta) dias, deverão ser pagos
pelo empregador pelo valor correspondente ao salário normal.
Esta lei trouxe as alterações abaixo na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 que
passou a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 29 - ... - § 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples
dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável,
ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários decontribuição existentes.
Art. 60 - ... - § 6º O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer
atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à
atividade.
§ 7º Na hipótese do § 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a
exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a
incapacidade para cada uma das atividades exercidas." (NR).
Art. 5º Os atos praticados com base em dispositivos da Medida Provisória nº 664, de
30 de dezembro de 2014, serão revistos e adaptados ao disposto nesta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em:
I - 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua publicação, quanto à inclusão de pessoas
com deficiência grave entre os dependentes dos segurados do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) e do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) previstos na Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990;
II - 2 (dois) anos para a nova redação:
a) do art. 16, incisos I e III, e do art. 77, § 2º, inciso IV, da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, em relação às pessoas com deficiência intelectual ou mental;
b) do art. 217, inciso IV, alínea "c", da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;
III - na data de sua publicação, para os demais dispositivos.
Art. 7º Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990:
a) o art. 216;
b) os §§ 1º a 3º do art. 218; e
II - os seguintes dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:
a) o § 2º do art. 17;
b) o § 4º do art. 77.
Brasília, 17 de junho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
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Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
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