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Apresentamos a 7° Edição do Informativo GESASERV, visando oferecer aos servidores
da SEJUS conteúdo relevante sobre questões de saúde, de segurança e de qualidade de
vida no trabalho. Trazemos nessa edição a explicação do benefício Auxílio-Doença ou
Auxílio Incapacidade Temporária do INSS e algumas curiosidades gerais no tópico
“Você sabia?”.

MENSAGEM DA GESASERV
A Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUS) conta com a colaboração de servidores
efetivos e de servidores sem vínculo para a execução de serviços aos cidadãos do
Distrito Federal. Quando um servidor efetivo adoece, ele conta com o resguardo do
Regime Próprio da Previdência que lhe concede, mediante avaliação da Perícia Médica
Oﬁcial da Subsaúde, licença para tratamento de saúde pelo tempo que o atestado
médico determinou.
No que tange o universo da SEJUS, os conselheiros tutelares e ocupantes de cargo
comissionado são segurados pelo Regime Geral da Previdência Social e, no caso de uma
incapacidade temporária para o trabalho que se estenda para além de 15 dias, estes
serão resguardados pelo INSS através do auxílio-doença. Esse é o assunto do presente
informativo, pois, é com a GESASERV que o servidor sem vínculo pode contar para
orientar, acompanhar o processo e fornecer documentos necessários à obtenção do
citado benefício.

VAMOS ENTENDER MELHOR SOBRE O AUXÍLIO-DOENÇA!
O que é o auxílio-doença?
É um benefício concedido ao segurado do Regime Geral de Previdência - INSS quando
avaliado como incapaz para o seu trabalho por mais de 15 dias de afastamento por
licença médica, podendo ser consecutivos ou não, pelo mesmo CID ou doença
correlata no período de 60 dias, conforme previsto no art. 75, §4º da Lei n° 3048/99.
Pela atualização da lei, também pode ser chamado de auxílio por incapacidade
temporária.
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Quem tem direito ao benefício?
No âmbito da SEJUS, os servidores comissionados e os conselheiros tutelares.

Quando o benefício começa?
Os servidores sem vínculo terão apenas os primeiros quinze dias de afastamento
homologados pela Perícia Médica Oﬁcial do GDF da Subsecretaria de Segurança e
Saúde no Trabalho (Subsaúde), ou seja, apenas esse período será pago pela SEJUS. A
partir do 16º dia, o pagamento ﬁca a cargo do INSS (art. 60, §3º, Lei 8.213/91).

O que eu devo fazer para requerer
o benefício do auxílio-doença?
Primeiro, é preciso homologar seu atestado na Subsaúde. Para isso, deve-se agendar o
atendimento no site do SIAPMED (https://siapmed.df.gov.br/) ou pelo número 156 e
autuar o processo sigiloso de perícia documental conforme orientações da própria
Subsaúde. De posse da homologação com encaminhamento ao INSS, é preciso agendar
perícia no Meu INSS (https://meu.inss.gov.br/central/#/login). Atenção! O início da
contagem para recebimento do benefício é a data do agendamento, e não a contar do
ﬁm do período homologado. Por isso é importante ser ágil no agendamento das
perícias, tanto da Subsaúde, quanto do INSS.
Além disso, é fundamental entrar em contato com a Gerência de Saúde do Servidor
(GESASERV) através do e-mail gesaserv@sejus.df.gov.br para informar o afastamento,
anexando a homologação da Subsaúde e o agendamento no INSS. Esses documentos
são necessários para a abertura de processo especíﬁco para acompanhamento e
controle. Esse processo será utilizado, também, para deliberações junto à Gerência de
Controle de Frequência (GEFREQ) para a retirada da folha de pagamento. Assim,
evitam-se descontos ﬁnanceiros posteriores ao retorno ao serviço do servidor
afastado.
Atualmente, a emissão da declaração de último dia trabalhado (DUT) está sendo feita
pela GESASERV, conforme exige o INSS, tendo como documento comprobatório a
folha de ponto do servidor. Dessa forma, o atraso na entrega da folha de frequência
pode prejudicar a emissão da mesma.

Quando termina o auxílio-doença?
De acordo com o art. 78 do Decreto n° 3.048/99, o auxílio-doença cessará:
Pela recuperação da capacidade para o trabalho, com ou sem alta. O segurado
pode retornar ao trabalho a qualquer momento, caso se sinta apto a
desempenhar suas funções, bastando apenas solicitar a cessação do auxílio
doença em uma das agências do INSS.
Pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.
Ressaltamos que é de responsabilidade do servidor a comunicação imediata do
retorno ao serviço ﬁndo o período do atestado médico, mesmo sem ter ido à
perícia do INSS por impossibilidade de agendamento dentro do período da
licença médica. Assim, o retorno à folha de pagamento da SEJUS se dá apenas com
o retorno do servidor ao trabalho, mediante comunicação expressa.

E se eu não me sentir apto para o retorno,
como mantenho o auxílio-doença?
O beneﬁciário precisa estar atento à data ﬁnal do benefício, visto que o pedido de
prorrogação do auxílio-doença precisa ser solicitado, no mínimo, 15 dias antes do
encerramento, com agendamento de nova perícia. Caso a prorrogação seja negada, o
segurado tem o prazo de 30 dias, depois de comunicado do indeferimento, para entrar
com recurso junto ao INSS.

Posso acumular o auxílio-doença
com outros benefícios?
O art. 124 da Lei 8.213/91 enumera quais benefícios não podem ser recebidos
cumulativamente pelo mesmo segurado. O auxílio-doença não pode ser cumulado com:
Aposentadoria;
Salário-maternidade;
Seguro-desemprego.
Servidor, ainda ﬁcou alguma dúvida? Pode encaminhá-la para nós através do e-mail
gesaserv@sejus.df.gov.br.

O mês de maio é reservado para a conscientização da segurança no trânsito. A cor
amarela faz referência ao sinal de atenção do semáforo. Pode não parecer, mas
esse assunto tem tudo a ver com saúde, especialmente a psicológica. A
Organização Mundial da Saúde revelou, em dezembro de 2018, que o Brasil é o 4º
país do mundo a registrar mortes decorrentes de acidentes de trânsito. Estudos
revelam que distúrbios mentais e comportamentais são os maiores responsáveis
por acidentes de trânsito, o que justiﬁca a necessidade de uma avaliação
psicológica para certiﬁcar que o candidato a motorista está apto a dirigir. Além
disso, a pessoa que se acidenta pode adquirir sequelas físicas e psicológicas. Por
ﬁm, pesquisas indicam que permanecer muito tempo envolvido no trânsito é uma
condição altamente geradora de estresse, podendo levar, inclusive, ao
desenvolvimento de uma depressão e, consequentemente, ao declínio da
produtividade como um todo. Conheça mais sobre o assunto em
https://www.sbponline.org.br/arquivos/COMUNICADO_ABRAPSIT.pdf
O mês de junho carrega a cor vermelha para alertar sobre a importância de se doar
sangue. O Art. 62 da Lei Complementar Nº 840, de 23/12/2011, prevê abono de
um dia sem prejuízo ﬁnanceiro ao servidor que doar sangue. Quer saber como
tornar-se um doador? Consulte http://www.fhb.df.gov.br/doacao-de-sangue/ e
https://www.hemoclinicadf.com.br/
O Programa “Sua Vida Vale Muito”, de iniciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania
(SEJUS), foi transformado em programa de governo através do Decreto n° 42.065,
de 04/05/2021. O programa propõe realizar ações itinerantes nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, oferecendo serviços de atendimento psicossocial,
de saúde, do Na Hora, esclarecimentos jurídicos e atividades especíﬁcas das subsecretarias da SEJUS. Saiba mais em http://www.sejus.df.gov.br/acao-sua-vida-vale-muito-da-sejus-agora-e-programa-de-governo/ e em https://agenciabrasilia.df.gov.br/2021/05/05/sua-vida-vale-muito-e-oﬁcializado-como-programa-de-governo/
Outras informações sobre saúde e materiais correlatos, disponibilizados pela
GESASERV, podem ser encontrados no Espaço do Servidor do site da SEJUS.
Acesse http://www.sejus.df.gov.br/saude-do-servidor/

