
 
 
 
 
 

NOTA FACHESF –  29 de julho de 2010 

 

 

INSS adota novo procedimento para pagamento de auxílio-doença 
 
 
Assim que realiza a primeira perícia para a concessão de auxílio-doença no INSS, todo segurado é 
imediatamente informado da Data da Cessação do Benefício (DCB). Existem situações, porém, em 
que essa data se aproxima e o trabalhador não está totalmente recuperado. Como se deve agir nesses 
casos?  
   
Os empregados da Chesf/Fachesf devem procurar o Posto Prima (se lotados em Recife), localizado na 
sede da Fundação, ou o órgão de pessoal da Chesf da localidade em que trabalha, e solicitar um 
Pedido de Prorrogação (PP), agendando uma nova perícia médica. Por questões burocráticas, no 
entanto, essa perícia muitas vezes é marcada para uma data posterior ao término de recebimento do 
benefício.  
   
Até o mês passado, quando ocorriam situações dessa natureza, o auxílio-doença era suspenso até 
que a nova perícia fosse realizada e o médico perito do INSS concedesse um parecer favorável, 
estabelecendo uma nova DCB. Em caso de parecer desfavorável, o segurado não recebia o 
pagamento relativo a esse período.  
  
Essas condições, que deixavam os cidadãos temporariamente descobertos de seus direitos, 
ocasionaram diversas medidas judiciais contra o INSS. Até que, por iniciativa de sindicatos de 
trabalhadores, tais regras foram julgadas pelo Ministério Público Federal, sendo considerados ilegais.  
  
Assim, desde o último dia 19 de julho, ficou determinado pela Justiça que, uma vez apresentado o 
Pedido de Prorrogação, o segurado continuará recebendo o pagamento do auxílio-doença até a data 
do novo exame pericial, quando o médico do INSS determinará o prolongamento ou fim do benefício.  
  
Mas atenção: o Pedido de Prorrogação deve ser solicitado até 15 dias antes da data previamente 
estimada para a alta do trabalhador.  
  
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Relacionamento da Fachesf (0800.281.7533 | 
Hicom: 629.7533) ou a Agência da Fundação mais próxima. 

 
 

 

 

  


