
 
 

1 

 

Memorando-Circular Conjunto nº 34 /DIRBEN/DIRSAT/INSS 
 
 

Em 13 de julho de 2015. 
 
 
Aos Superintendentes-Regionais, Gerentes de Agência da Previdência Social-APS, Especialistas em 
Normas e Gestão de Benefícios, Chefe de Divisão/Serviço de Benefícios, Chefe de 
Serviço/Seção de Reconhecimento do Direito, Chefes de Serviço/Seção de Saúde do 
Trabalhador, Representantes Técnicos da Perícia Médica e Serviço Social nas Superintendências- 
Regionais, Peritos Médicos Previdenciários e Assistentes Sociais. 
 
 
Assunto: Uniformização dos procedimentos para fins de instrução de processo 
administrativo da Lei Complementar nº 142/2013. 
 
 
1. A operacionalização dos benefícios de que trata a Lei Complementar nº 142, de 
2013 está ocorrendo desde dezembro de 2013 e algumas melhorias estão sendo implantadas, 
gradualmente, no Sistema Prisma, de forma a dar mais transparência aos dados e resultados 
considerados no benefício requerido. 
 
2. Em abril de 2015 foi implementada e disponibilizada, em âmbito nacional, a 
funcionalidade que possibilita a impressão dos dados contidos na história clínica e social, 
constante das avaliações estabelecidas na LC nº 142/13. 
  
 2.1. Cabe esclarecer que a impressão da avaliação médico-social pode ser 
solicitada pelo servidor administrativo, perito médico e pelo assistente social. Entretanto, para o 
usuário tipo “administrativo” não sairá a impressão da história clínica e médica; se o usuário for 
um  “perito médico” sairá na impressão somente a história clínica,  enquanto que, quando o 
usuário for tipo “assistente social”, terá acesso à impressão tanto da história clínica quanto da 
história social. 
 

2.2. Quando houver solicitação de cópia/ou juntada do processo de benefício 
instituído pela LC nº 142/13, seja para fins de instrução de processo judicial ou recursal, caberá a 
impressão das avaliações médico-sociais, inclusive com a história clínica e social, juntando-as 
em um envelope fechado. 
 
3. Outra implementação que visa facilitar a compreensão dos resultados das 
avaliações médico-sociais e sua aplicação nas regras de reconhecimento do direito, são os dados 
contidos no "Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição”, emitido pelo 
Prisma, que demonstra as avaliações médico-sociais realizadas; a pontuação; se houve 
enquadramento ou não; o demonstrativo do tempo de contribuição com deficiência e a conversão 
do tempo sem deficiência, conforme o tipo de benefício (por idade ou tempo de contribuição). 
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4.  Com base nos dados apurados, o benefício deverá ser concedido e, quando for 
situação de indeferimento, aplicar exclusivamente os motivos de indeferimento disponibilizados 
na Versão PRISMA 9.4x, de 12/12/2013, criados especialmente para fins de benefícios da LC nº 
142/13. 
 

 
Atenciosamente,  
 
 

 
CINARA WAGNER FREDO 

Diretora de Benefícios 
DORIS TEREZINHA LOFF FERREIRA LEITE 

Diretora de Saúde do Trabalhador 
Substituta 
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