
MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 29 /DIRBEN/PFE/DIRAT/DIRSAT/INSS

Em, 18 de maio de 2012. 

Ao Superintendente-Regional Sul, Gerências-Executivas de Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo, 
Gerentes  das  Agências  da  Previdência  Social-APS  subordinadas  às  Gerências-Executivas  Porto 
Alegre, Canoas e Novo Hamburgo, Especialista em Normas e Gestão de Benefícios-SR III, Chefes de 
Divisão/Serviço  de  Benefício  e  Chefes  de  Serviço/Seção  de  Reconhecimento  de  Direitos  (Porto 
Alegre, Canoas e Novo Hamburgo).

Assunto:  Procedimentos implantação de auxílio-doença previdenciário  com base em Atestado 
Médico Eletrônico - Ação Civil Pública nº 5025299-96.2011.404.7100/RS

Em  face  da  decisão  judicial  proferida  na  Ação  Civil  Pública-ACP  nº  5025299-
96.2011.404.7100/RS, restou determinada a  implantação de auxílio-doença previdenciário (espécie 
31, sem isenção de carência), com base em Atestado Médico Eletrônico, sem realização de perícia 
médica.

2. O Atestado Médico Eletrônico poderá ser utilizado nas Agências da Previdência Social-
APS  jurisdicionadas  às  Gerências-Executivas  Porto  Alegre,  Canoas  e  Novo  Hamburgo,  para 
requerimentos a partir de 18.5.2012.

3. Para viabilizar o cumprimento da decisão judicial, foi publicada nesta data a Resolução 
n°  202/PRES/INSS,  de  17  de  maio  de  2012,  a  qual  trata  da  implantação  de  auxílio-doença 
previdenciário  com base em Atestado Médico Eletrônico  para fins de Benefício junto ao Instituto 
Nacional do Seguro Social – Ação Civil Pública nº 5025299-96.2011.404.7100/RS.

4. Para registro do Atestado Médico Eletrônico, o médico assistente acessará o sítio do 
Ministério  da  Previdência  Social-MPS (www.previdencia.gov.br),  no  link “Agência  Eletrônica  do 
Segurado” e,  mediante certificação digital, prestará as informações sobre o afastamento do paciente. O 
acesso do profissional médico será  validado por meio de batimento on line com o Banco de Dados do 
Conselho Federal de Medicina-CFM, ratificando a aptidão do profissional para o exercício legal da 
atividade.

5. Para  aceitação  do   Atestado  Médico  Eletrônico  para  a  finalidade  descrita  neste 
Memorando-Circular Conjunto, deverão ser observados os seguintes critérios:

a) o Atestado Médico Eletrônico deverá ser registrado na forma descrita no item 
4;

b) o  tempo  de  afastamento  do  segurado  (nominado  “duração  do  repouso”  no 
Atestado Eletrônico) não poderá ser superior a sessenta dias;



c) caso já tenha sido concedido benefício mediante Atestado Médico Eletrônico, 
novo requerimento somente  poderá ser admitido  após o transcurso do prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da data de cessação do benefício anterior;

d) por meio dos dados cadastrais  do paciente,  informados no Atestado Médico 
Eletrônico, deverá ser possível a identificação do requerente do benefício.

6. Para  viabilizar  a  recepção  dos  requerimentos  de  benefícios  por  incapacidade  feitos 
mediante Atestado Médico Eletrônico, o fluxo do registro de requerimento pela Internet ou Central 
135 sofreu as seguintes alterações:

a) caso  no  requerimento  de  auxílio-doença  tenha  sido  selecionada  uma  APS 
jurisdicionada a uma das Gerências-Executivas referidas no item 2, o responsável pelo 
registro  do  requerimento  (segurado,  representante  legal,  servidor  ou  atendente  da 
Central 135) responderá ao seguinte questionamento: “Possui Atestado Eletrônico para  
fim de benefício junto ao INSS, para período de repouso de até 60 dias?”;

b) em caso de resposta positiva ao questionamento referido no item 6.a, será feito 
o  registro  de  agendamento  eletrônico  para  atendimento  administrativo  presencial  na 
APS  selecionada,  utilizando  o  serviço  “Auxílio  Doença  com  Atestado  Médico 
Eletrônico”, criado no Sistema de Agendamento Eletrônico-SAE especificamente para 
essa finalidade, mediante informação do Número de Identificação do Trabalhador-NIT, 
nome e data de nascimento, observado que:

b.1) os sistemas envolvidos ainda não se encontram preparados para admitir registro 
de agendamento  caso haja  divergência  entre  os dados cadastrais  informados e os 
dados presentes no CNIS;

b.2) até que os sistemas estejam preparados para dar o devido tratamento à situação 
referida no item 6.b.1, o interessado será orientado a registrar o requerimento do 
benefício com agendamento de exame médico-pericial, sem utilizar-se do Atestado 
Médico Eletrônico,  o que dar-se-á mediante  resposta  negativa  ao questionamento 
referido no item 6.a.

7. A data do registro do agendamento, feito na forma do item 6.b, deverá ser considerada 
como Data  de  Entrada  do  Requerimento-DER,  observados,  no  que  couberem,  os  demais  critérios 
pertinentes ao Agendamento Eletrônico.

8. A configuração dos turnos e o gerenciamento das vagas para o serviço “Auxílio Doença 
com  Atestado  Médico  Eletrônico”  será  efetuado  pelo  Gerente  da  APS,  de  forma  a  assegurar  a 
disponibilidade de vaga para o serviço.

9. Os Serviços/Seções e Divisão de Atendimento deverão monitorar as Agendas das APS 
das Gerências-Executivas de Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo para verificar a disponibilidade 
de vagas para o serviço “Auxílio Doença com Atestado Médico Eletrônico”,  de modo que haja o 
efetivo cumprimento da ACP.

10. Durante o atendimento presencial do segurado, o servidor deverá:



a) acessar  o  Portal  SIBE (http://www-sibe),  aba  “Consulta”,  opção  “Atestado 
Médico Eletrônico”;

b) pesquisar por NIT e/ou CPF, a fim de certificar-se de que o Atestado Médico 
Eletrônico está devidamente registrado no sistema;

c) imprimir  os  dados  da  consulta,  caso  seja  localizado  o  Atestado  Médico 
Eletrônico;

d) consultar  o  Sistema  Único  de  Benefícios-SUB 
(PLENUS/CV3/BENEF/SISBEN), a fim de verificar o enquadramento no requisito de 
que trata o item 5.c, observado que:

d.1) deverão ser utilizadas as ferramentas Pesquisa por Nome-PESNOM, Pesquisa 
por NIT-PESNIT e Pesquisa por CPF-PESCPF;

d.2) a  identificação  de  que  um  benefício  foi  concedido  por  meio  de  Atestado 
Médico  Eletrônico  será  feita  mediante  consulta  ao  Histórico  de  Perícia  Médica-
HISMED,  sendo  que  o  benefício  concedido  por  meio  de  atestado  eletrônico  é 
caracterizado pelo valor 19 no campo “Código de Fase”, visível no detalhamento do 
registro de ordem 01;

e) caso na pesquisa referida no item 10.b não seja localizado o Atestado Médico 
Eletrônico  ou caso não estejam presentes  todos os  requisitos  referidos  no item 5,  o 
servidor  deverá  agendar  requerimento  de  benefício  por  incapacidade,  por  meio  do 
SABI-Módulo  de  Atendimento  ao  Cliente,  ou  pela  Internet,  na  funcionalidade 
correspondente, cabendo ainda, à APS:

e.1) providenciar  a  retroação  da  DER para  a  data  do  registro  do  agendamento, 
conforme  referido  no  item  7  deste  Memorando-Circular  Conjunto,  caso  o 
requerimento de benefício por incapacidade tenha sido direcionado à mesma APS; ou

e.2) comunicar à APS para a qual o requerimento de perícia médica foi direcionado, 
à qual caberá a alteração da DER;

f) presentes todos requisitos para admissão do requerimento mediante Atestado 
Médico Eletrônico, o requerimento deverá ser habilitado por meio do sistema PRISMA, 
conforme critérios a seguir:

f.1) empregar a função de habilitação por contingência, informando como DER a 
data do registro do agendamento eletrônico, conforme referido no item 7;

f.2) informar o tipo de benefício “001” (ação civil pública), informando o número 
do processo 50252999620114047100;

f.3) responder “S” ao questionamento “Existe atestado médico eletrônico?”;



f.4) digitar  os  dados  constantes  no  Atestado  Médico  Eletrônico,  por  meio  da 
funcionalidade  existente  no  referido  sistema  (“Perícia  Médica”  /  “Concessao  de 
Titular/Seg.Instituidor”);

f.5) decidir  o benefício por meio do PRISMA, cabendo a imediata  transferência 
para o SABI, tão logo se tenha finalizado o processamento da concessão,  caso o 
benefício seja deferido.

11. Para realizar  a consulta referida no item 10.a, o servidor deverá estar autorizado no 
Sistema de Autorização de Acesso-SAA, com o perfil SERVIDOR_APS_CON.

12. Na hipótese referida no item 10.e.2, a comunicação deverá se dar de forma a viabilizar a 
retroação da DER antes mesmo da realização do exame médico-pericial, devendo ser fornecidos todos 
os dados necessários para identificação do caso concreto, além da citação deste Memorando-Circular 
Conjunto.

13. Observados os requisitos referidos no item 10.f, o PRISMA está adaptado para permitir 
a habilitação de benefício por incapacidade, mesmo para APS com SABI habilitado, observado que o 
número  de  benefício  gerado  não  poderá  ser  utilizado  para  finalidade  diversa  da  descrita  neste 
Memorando-Circular Conjunto.

14. Para a finalidade descrita no item 10.f.4, o sistema PRISMA exibirá, em seu módulo de 
perícia médica, a terminologia constante no Atestado Médico Eletrônico.

15. Para a finalidade do descrito no item 10.f.5, considera-se finalizado o processamento da 
concessão,  quando em consulta  ao aplicativo  INFBEN (PLENUS/CV3/BENEF/SISBEN/INFBEN), 
constar a informação MR atual (“MR.BASE”).

16. À exceção da dispensa de realização de exame médico-pericial na análise de benefício 
mediante Atestado Médico Eletrônico, serão observadas todas as exigências procedimentais e legais, 
inclusive no tocante à carência e qualidade de segurado, sendo que os dados do Atestado Médico 
Eletrônico serão considerados pelo PRISMA, automaticamente, da seguinte forma:

a) a  “Data  do  Início  do  Repouso”  será  considerada  como  Data  de  Início  da 
Incapacidade-DII e Data de Início da Doença-DID;

b) a  Data  de  Cessação  do  Benefício-DCB corresponderá  à  Data  do  Início  do 
Repouso acrescida da Quantidade de Dias do Repouso, subtraída de um dia;

c) a espécie do benefício será 31 (Auxílio-Doença Previdenciário);

d) o benefício será considerado como não isento de carência.

17. Observado o prazo  decadencial  previsto em lei,  serão admitidos  pedidos  de revisão 
quanto aos dados referidos no item 16, devendo ser tal pedido processado no SABI.

18. Sem prejuízo do disposto no item 17, considerando o disposto no item 16, o seguinte 
texto foi incluído no Termo de Responsabilidade presente no formulário de requerimento de benefício 



emitido  por  meio  do  sistema  PRISMA:  “Tratando-se  de  doença  ou  acidente  do  trabalho,  deve  
solicitar a transformação do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, no prazo  
decadencial previsto em lei”, o qual será exibido sempre que se tratar de benefício habilitado para 
concessão por meio do Atestado Médico Eletrônico.

19. O “Atestado Médico Eletrônico para fins de Benefício junto ao Instituto Nacional do 
Seguro Social” (Anexo I) e o Recibo de Transmissão do Atestado Médico Eletrônico (Anexo II), serão 
os modelos utilizados na referida ACP.

Atenciosamente,

ANA ADAIL FERREIRA DE MESQUITA
Diretora de Benefícios

Substituta

LEONARDO SILVA LIMA FERNANDES
Procurador-Chefe da PFE/INSS

Substituto

CINARA WAGNER FREDO
Diretora de Atendimento

VERUSA MARIA RODRIGUES GUEDES
Diretora de Saúde do Trabalhador



ANEXO I - MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 29 /DIRBEN/PFE/DIRAT/DIRSAT/INSS

Atestado Médico Eletrônico para fins de benefício junto ao INSS
(Ação Civil Pública nº 5025299-96.2011.404.7100/RS)

Número: 11111111

 

Informações do Paciente

 

Nome: Teste atestado                                                Sexo: Masculino

 

Data de Nascimento: dd/mm/aaaa 

 

CPF: 111.111.111-11                                               NIT: 111.11111.11-1

 

 

Informações do Atestado

O paciente necessita de 30 dia(s) de repouso a partir de 16/04/2012

 

CID Principal: M65 Sinovite e tenossinovite

 

Considerações: teste

 

 

 

 

 

 

________________________________________

Dr(a). [Nome do Médico]

CRM UF [nº CRM]



ANEXO II - MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 29 /DIRBEN/PFE/DIRAT/DIRSAT/INSS

Recibo de Transmissão do Atestado Médico Eletrônico para
 fins de benefício junto ao INSS

.

Número: 11111111

 

Nome do Paciente: Teste atestado

 

CPF/NIT: 111.111.111-11

 

Nome do Médico: Dr(a). [Nome do Médico]

 

CRM UF [nº CRM]

 

Data e hora da transmissão: dd/mm/aaaa - hh:mm:ss

 

 

 

 

Para requerer o benefício de auxílio-doença, ligue na Central de Atendimento 135 ou acesse o site 
www.previdencia.gov.br opção "Agência Eletrônica: Segurado/Requerimento de Auxílio Doença", 
e agende seu comparecimento na Agência da Previdência Social mais próxima.


