
INFORME

Muitas tem sido as consultas que temos recebido acerca dos afastamen-
tos de empregados pelo vírus corona. Embora não exista nada de novo na 
legislação, o Governo já sinalizou, por notícias apresentadas na mídia (veja 
abaixo) que está encaminhando projeto de lei no sentido de que estes primei-
ros 15 dias também sejam pagos pelo INSS. 

Notadamente que está seria uma forma de ajudar no orçamento das em-
presas que, desta forma, ficariam desoneradas de mais este encargo neste 
momento difícil de queda da atividade produtiva e comercialização.

A medida ainda não tomou forma e espera-se que isto aconteça antes do 
fechamento da folha de pagamento de março. Caso contrário, neste mês de 
março, ainda não se conseguirá aproveitar da proposta apresentada.

Fica o registro que, o atestado médico sinalizando afastamento será sem-
pre uma condição essencial ao afastamento, caso contrário o afastamento 
será caracterizado como falta ao serviço.

Aprove.

INSS PAGARÁ POR PRIMEIROS 15 DIAS DE 
AFASTAMENTO DE EMPREGADO COM COVID-19.

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que 
o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pagará os primeiros 15 dias de 
afastamento do trabalho dos segurados se o empregado for diagnosticado 
com coronavírus. 

A medida dependerá da aprovação de um projeto de lei, que ainda será en-
viado ao Congresso Nacional. Atualmente, os patrões são obrigados a pagar 
os primeiros 15 dias de afastamento. Somente após o 16º dia o INSS arca com 
o afastamento do trabalhador.
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Bianco pediu que os trabalhadores não procurem as agências da Previdên-
cia Social em busca de atendimento. As agências funcionarão com plantão 
reduzido, apenas para orientação e esclarecimentos sobre a forma de acesso 
aos canais digitais. 

Os servidores que não estiverem no atendimento ajudarão na análise de 
benefícios represados. As perícias para auxílio-doença e para concessão do 
BPC (Benefício de Prestação Continuada) não serão realizadas. Os segurados 
deverão anexar os atestados médicos por meio do aplicativo “Meu INSS”. 

Entretanto, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, declarou que o sistema 
para que os atestados sejam anexados não está pronto, e essa possibilidade 
depende da aprovação de um projeto de Lei.
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