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Memorando-Circular Conjunto nº 24 /DIRBEN/DIRSAT/DIRAT/INSS  
 
 
 

Em  30 de maio de 2016. 
 
 
 
Aos Superintendentes-Regionais, Gerentes-Executivos, Gerentes das Agências da Previdência 
Social, Especialistas em Normas e Gestão de Benefícios, Chefes de Divisão/Serviço de 
Benefício, Chefes de Divisão/Serviço/Seção de Atendimento, Chefes de Serviço/Seção de 
Reconhecimento de Direitos, Chefes de Serviço/Seção de Saúde do Trabalhador, Responsáveis 
Técnicos da Perícia Médica nas Superintendências-Regionais e Peritos Médicos Previdenciários. 
 
 
 
Assunto: Concessão de auxílio-acidente sem auxílio-doença precedido. Parecer nº 
18/2013/CONJUR-MPS/CGU/AGU 
 
 
 
1. Informamos que foi disponibilizada a Versão de adequação do Sistema Prisma 
(9.5g), a partir da qual passará a ser possível a concessão do benefício do auxílio-acidente 
previdenciário (B36) e acidentário (B94), não precedido de auxílio-doença, considerando a 
orientação contida no Parecer nº 18/2013/CONJUR-MPS/CGU/AGU, aprovado pela Portaria 
Ministerial nº 264/MPS, de 28/05/2013 (DOU 29/05/2013), que compõe o Anexo II a este 
Memorando-Circular Conjunto. 
 
2.  Em razão do disposto no parágrafo único do art. 2º da Portaria Ministerial/MPS nº 
264/13, o direito à concessão do benefício de auxílio-acidente não precedido de auxílio-doença é 
devido para requerimentos efetivados a partir de 29/05/2013, independentemente da data do 
acidente. 
 
 2.1. Para segurado em período de graça o auxílio-acidente somente é devido em 
caso de acidentes ocorridos a partir de 31/12/2008, na forma do § 7º do art. 104 do Decreto nº 
3.048/99, com a redação dada pelo Decreto nº 6.722/2008. 
 
 2.2. Em se tratando de segurado empregado doméstico, o auxílio-acidente só é 
devido para acidentes ocorridos a partir de 02/06/2015, data da publicação da Lei Complementar 
nº 150/2015, considerando que, anteriormente a essa data, essa categoria de segurado não 
possuía direito ao B/36/94. 
 
  2.3. O atendimento administrativo se dará de forma não agendada. (revogado pelo 
Ofício-Circular Conjunto nº 8 /DIRAT/DIRBEN/INSS, de 5 de julho de 2019) 
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 2.4 O requerimento de auxílio-acidente não precedido de auxílio-doença será 
protocolado no Sistema Prisma com a espécie 36. Após o protocolo e instrução do processo 
deverá ser agendada a avaliação médico-pericial, por meio da agenda SISAGE, com o 
encaminhamento para a perícia médica dos formulários Laudo Médico-Pericial (Anexo III) e 
Conclusão e Homologação da Perícia Médica (Anexo IV), com a parte relativa a “DADOS 
IDENTIFICADORES” devidamente preenchida.  
 
 2.5 A matrícula a ser registrada pelo servidor administrativo no Prisma, quando 
devido o benefício, será a do médico homologador, a qual também constará do Sistema Único de 
Beneficios-SUB. Caso não seja necessária a homologação, será registrada a matrícula do médico 
avaliador. Quando tratar-se de acidente do trabalho, deverá, ainda, alterar a espécie do benefício 
para 94. 
 
 2.6. No lançamento de dados da Conclusão e Homologação da Perícia Médica 
foram criados novos campos, destinado às informações específicas do auxílio-acidente, que serão 
utilizados para realizar as verificações de consistência, sugerindo, conforme o caso, o 
indeferimento do benefício, quais sejam: 
 

a) Trata-se de Acidente (sim ou não); 
b) Trata-se de Acidente de Trabalho (sim ou não); 
c) Data do Acidente Apurada pela Perícia Médica; e 
d) a Sequela Enquadra-se na Legislação Aplicável (sim ou não). 

 
 2.7 Para os requerimentos de B/36/94 pendentes, protocolados no Sistema 
Informatizado de Protocolo de Benefícios- SIPPS a partir da publicação do Parecer Ministerial 
18, de 2013, deve-se observar o procedimento de que trata o item 2.4, sendo que, nesses casos, 
será considerada como Data da Entrada do Requerimento-DER a data do protocolo no SIPPS.  
 
 2.8. Se houver requerimento registrado no SIPPS com DER anterior a 29/05/2013, 
comunicar o segurado para reafirmação da DER para essa data, se assim o desejar, na forma do 
art. 690 da Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 21 de janeiro de 2015.  
 
3. Na análise do direito ao benefício de auxílio-acidente não precedido de auxílio-
doença devem ser consideradas as orientações a seguir: 
 

a) a qualidade de segurado e a categoria do requerente do benefício serão apuradas 
com relação à “data do acidente”, sendo o benefício devido somente para 
segurados que, nessa data, pertenciam às seguintes categorias: empregado, 
trabalhador avulso, empregado doméstico e segurado especial ou segurado em 
período de graça nessas categorias; 
 
b) a data do acidente será apurada pela perícia médica e informada na Conclusão e 
Homologação da Perícia Médica; 
 
c) não será obrigatório o registro da Comunicação de Acidente do Trabalho-CAT; 
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d) a Data do Início do Benefício-DIB e  a Data do Início do Pagamento-DIP serão 
fixadas na DER;  
 
e) o Período Básico de Cálculo-PBC será fixado em relação à “data do acidente” e 
corresponderá à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 
relativos a oitenta por cento de todo o período contributivo de 07/1994 até a 
competência imediatamente anterior à data do acidente; 
 
f) em se tratando de segurado/a em período de graça, o período de apuração do 
PBC se encerrará na competência anterior à do afastamento da atividade;  
 
g) contra a decisão de indeferimento de pedido de auxílio-acidente não caberá a 
interposição de Pedido de Reconsideração-PR, cabendo somente interposição de 
recurso à Junta de Recursos da Previdência Social-JRPS; e 
 
h) a Renda Mensal Inicial-RMI será de cinquenta por cento do salário-de-
benefício apurado. 

 
4.  Relativamente aos procedimentos de perícia médica, deverão ser observadas as 
orientações a seguir: 
 

a) a perícia médica será realizada com a utilização de formulário editável (Anexo 
III) e deverá ser homologada pelo Supervisor Médico-Pericial ou Perito Médico 
Previdenciário com Controle Operacional Médico da APS, no campo específico, 
com justificativas, (Anexo IV), quando for o caso;  
 
b) a data do acidente será apurada pela perícia médica e, dessa forma, não 
havendo elementos suficientes, o perito médico poderá solicitar ao segurado a 
apresentação de outros elementos de prova (SIMA), que será registrada como 
“exigência ao segurado” no benefício; 
 
c) não sendo apresentada documentação complementar no prazo de trinta dias, o 
servidor administrativo comunicará ao perito médico, que procederá à conclusão 
da avaliação médico-pericial nos seguintes termos: “apesar da evidência de 
sequela, não há elementos técnicos para fixação da data do acidente”; 
 
d) a homologação somente será exigida quando restar definido pelo perito médico 
que existe sequela definitiva que se enquadra nos incisos do art. 104 do Decreto nº 
3.048, de 1999; 
 
 
e) a Conclusão e Homologação da Perícia Médica e o Laudo Médico-Pericial, este 
último em envelope lacrado, deverão ser encaminhados ao setor administrativo, 
para juntada ao processo administrativo; e 
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f) considerando a informação contida no Parecer Nº 17/2013/CONJUR-MPS/CGU/AGU (Anexo 
I deste Memorando-Circular) que torna o rol das situações presentes no Anexo III do Decreto nº 
3.048/99, que ensejam o auxílio acidente, meramente exemplificativas, caso a perícia médica 
conclua que se trata de auxílio acidente, mas não se enquadre em alguma das situações previstas 
no anexo do referido Decreto, poderá assinalar o item 11 do Anexo III deste Memorando 
(OUTRAS CAUSAS NÃO ELENCADAS NOS QUADROS ACIMA), com a devida 
justificativa. (revogado pelo Ofício-Circular nº 1.649 /SPMF/SPREV/SEPRT/ME, de 18 de 
novembro de 2019) 

 
5. Serão disponibilizados novos motivos de indeferimento: 
 

a) 190 - Acidente anterior a 31/12/2008 - a ser utilizado quando definido pela 
perícia médica que o acidente ocorreu anterior a essa data e se trata de segurado 
em período de graça na data do acidente de qualquer natureza, considerando que o 
benefício somente passou a ser devido nessa condição a partir da publicação do 
Decreto nº 6.722, de 2008; 
 
b) 191 - Falta da qualidade de segurado na data do acidente - a ser utilizado 
quando o requerente tiver perdido a qualidade de segurado na data do acidente; 
 
c) 192 - Forma de filiação inválida para auxílio-acidente - a ser utilizado quando o 
segurado possuir categoria diferente de empregado/desempregado/trabalhador/ 
avulso/segurado especial/empregado doméstico na data do acidente; 
 
d) 193 - Inexistência de sequela válida - a ser utilizado quando houver parecer 
médico-pericial pela não existência de sequela que fundamente a concessão de 
B/36/94; 
 
e) 194 - Não comparecimento à perícia médica - a ser utilizado quando o 
requerente não comparecer ao exame médico-pericial;  
 
f) 195 - Não comprovação da data do acidente ocorrido - a ser utilizado quando a 
perícia médica informar que, apesar da evidência de sequela, não há elementos 
técnicos para fixação da data do acidente,  inclusive na situação em que não houve 
retorno do segurado após a  solicitação do SIMA; e 
 
g) 196 - Sequela não decorrente de acidente. 

 
 
  
 Atenciosamente, 
 
 
 
 

CINARA WAGNER FREDO            SÉRGIO ANTÔNIO MARTINS CARNEIRO 
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               Diretora de Benefícios   Diretor de Saúde do Trabalhador 
 
 
 
 

MÁRIO GALVÃO DE SOUZA SÓRIA 
Diretor de Atendimento 

 
 
 
 
 

Anexo I- Parecer nº 17/2013/CONJUR-MPS/CGU/AGU  
Anexo II- Parecer nº 18/2013/CONJUR-MPS/CGU/AGU 
Anexo III- Laudo Médico-Pericial do Auxílio Acidente 
Anexo IV- Conclusão e Homologação da Perícia Médica - Auxílio Acidente 


