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MUDANÇAS BENEFÍCIOS PARA 2015 

 Hoje 2015 

 Quem tem 

Direito  

Ganha Exigência Quem tem 
Direito  

Ganha Exigência 

PIS Todo 

Assalariado  

1 Salário 

Mínimo 

Ganhar até 2 

Salários 

Mínimos e ter 

pelo menos 1 

mês de 

Carteira 

assinada no 

ano anterior 

Todo 
Assalariado  

O beneficio será 
proporcional ao 
período 
trabalhado 

Só receberá o 
benefício quem tiver 
trabalhado por pelo 
menos seis com 
carteira assinada no 
ano anterior 

SEGURO 
DESEMPREGO 

Todo 

Assalariado 

Demitido 

sem Justa 

Causa 

Variável, 

depende 

salários 

recebidos e 

tempo registro 

Ter pelo menos 

6 meses ou 

mais na 

mesma 

empresa 

Todo 
Assalariado 
Demitido sem 
Justa Causa 

Variável, 
depende salários 
recebidos e 
tempo registro 

Será preciso ter pelo 
menos 18 meses no 
emprego; na 
segunda,  12 meses 
e, na terceira, 6 
meses 

Auxilio 
Doença 

Todo 

Assalariado  

média dos 80 

melhores 

salários-

contribuição 

Os primeiros 

15 dias pelo 

Empregador, a 

partir daí pelo 

INSS 

Todo 
Assalariado 

Será fixado um 
teto para o valor 
do auxílio-
doença, 
equivalente à 
média das 
últimos 12 
salários-
contribuição 

Os primeiros 30 dias 
passa a ser 
obrigação do 
Empregador, a partir 
daí pelo INSS 

PENSÕES Viúvos  Ultimo Salário, 

sendo para 

sempre e 

independente 

do numero 

filhos 

Não existe 

carência, basta 

uma única 

contribuição 

Viúvos com 
mais 35 anos, 
a duração do 
beneficio 
dependerá da 
expectativa 
de vida  

O valor da 
pensão cai pela 
metade (50%), 
mais 10% por 
dependente, até 
o limite de 100%. 
Assim que o 
dependente 
completa a 
maioridade, a 
parte dele é 
cessada. 

Para ter acesso à 
pensão, é preciso 
que o segurado 
tenha contribuído 
para a Previdência 
Social por dois anos, 
pelo menos, com 
exceção dos casos de 
acidente no trabalho 
e doença 
profissional. Será 
exigido tempo 
mínimo de 
casamento ou união 
estável de dois anos 

 

Fonte:  

• http://oglobo.globo.com/economia/negocios/entenda-as-mudancas-nas-regras-para-concessao-de-beneficios-do-fat-

da-previdencia-14932280  


