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O QUE FAZER COM A MP 664 QUE ENTRA EM VIGOR EM 01/03/2015 ? 

 
“Regras do auxílio-doença e pensão por morte da MP 664 
passam a valer.” Assim começa a notícia da Previdência 
Social publicada em 27/02/2015. 

 
Em Janeiro deste ano, publicamos um artigo dando conta da edição da Medida Provisória 664, 
publicada no DOU, em 30/12/2014. 
Relatamos que a MP alterava a carência da pensão por morte, passando para 24 meses. 
Alertávamos, à época, que poderíamos esperar turbulência no meio sindical, pois a medida 
afetava direito dos trabalhadores. 
Dissemos também que a MP alterava o tempo de duração do benefício de pensão por morte. 
Outro direito sendo retirado. 
Nossa análise  era no sentido de reflexos no FAP e, principalmente, no custo que, a nosso ver, 
era a principal alteração de impacto financeiro gigantesco para as empresas, ou seja, o prazo 
para que o afastamento do trabalho gere um auxílio-doença, pago pelo INSS, passava de 15 
para 30 dias . 
Muitas discussões e estudos fizemos nesse sentido e, agora, a principal questão é: O que fazer 
a partir de 01/03/2015 ? 
É importante entendermos que o diploma legal “Medida Provisória” pode ser emitida por 
poder exclusivo da Presidência da República e entra em vigor na data da sua publicação 
(30/12/2014, em nosso caso). A partir daí tem força de lei. Porém, a MP 664 estabeleceu o 
prazo de 60 dias para viger, ou seja, na prática, a partir de 01/03/2015! 
Uma MP deve ser apreciada pelo Congresso e essa é a fase que estamos, com forças políticas 
atuando ou por disputa de poder ou por defesa de suas convicções. Uma luta de gigantes com 
o Governo colocando toda sua tropa de choque para aprovação da medida ( o Governo 
precisa reduzir os gastos da Previdência) e do outro lado, Sindicados, Federações de 
trabalhadores e ... parlamentares, a disputar um resultado que lhes beneficie. 
Há dois eixos para análise: um, em que direitos dos trabalhadores foram reduzidos (pensão 
por morte e auxílio-doença) e outro, de custo para as empresas (passagem de 15 para 30 dias) 
que é vantajoso para o trabalhador e não vemos lobby empresarial poderoso na direção de 
mudança. Nesse caso é claro que os trabalhadores não tocam no assunto, pois é de seu 
interesse. 
O que deve acontecer, então? 
Primeiro e mais importante: está vigendo a MP. 
Segundo, a MP deve entrar na pauta de discussões para aprovação ou não. Caso aprovada, 
segue como está, se rejeitada, um imbróglio. Nossa avaliação é que será aprovada pois está 
sobre a banca de negócios onde sentam governo e parlamentares. É muito provável que sofra 
ajustes, na parte que afeta os direitos de trabalhadores mas nada com relação à mudança de 
15 para 30 dias. 
Para algumas perguntas, temos resposta: 

 Vigência: 01/03/2015 
 Auxílio Doença 



 

Rua França Pinto, 332 – Vila Mariana - São Paulo – Brasil – CEP 04016-001 

Telefones: 55 11 5042.2363 – 2373.5179   |   www.b2p.com.br 

 
 

o Valor ( a receber da Previdência): não poderá exceder a média das últimas 12 
contribuições. 

o Empresa: pagará o salário do empregado durante os primeiros 30 dias da 
incapacidade. 

 Data a ser considerada: A do início do afastamento e não a data do requerimento ou 
da perícia. 

 Perícias já marcadas: se o afastamento ocorreu antes de 28/02/2015 valem as regras 
antigas. 

 Regras para Perícias Médicas: A MP diz em seu parágrafo 5º  
O INSS a seu critério e sob sua supervisão, poderá, na forma do regulamento, realizar perícias médicas: 

I - por convênio ou acordo de cooperação técnica com empresas; e 

II - por termo de cooperação técnica firmado com órgãos e entidades públicos, especialmente onde não houver 

serviço de perícia médica do INSS. 

Esse ponto é da maior importância na medida em que estabelecida a necessidade de 
regulamentação da MP, seria razoável supor que já estivesse pronto esse regulamento 
ou em fase de finalização, mas nem sequer Comissões foram criadas para essa tarefa. 
Corremos o risco de ter letra morta na lei. O que quer dizer que a Previdência Social 
tendo possibilidade de delegar a tarefa de perícia às empresas, por exemplo, não o 
fará por falta de regulamentação. Continuaremos, portanto com as mesmas 
dificuldades de agendamentos. 
 

A B2P continua alerta, acompanhando os fatos que afetam a vida das empresas 
particularmente sob o tema: gestão de Afastados. 
 
 
  Oswaldo Merbach 
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