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MEMORANDO-CIRCULAR Nº 14 DIRBEN/INSS 
 
 

Em, 20 de maio de 2013. 
 
 
Aos Superintendentes-Regionais, Gerentes-Executivos, Gerentes de Agências da Previdência 
Social-APS, Especialistas em Normas e Gestão de Benefícios, Chefes de Divisão/Serviço de 
Benefícios, Chefes de Serviço/Seção de Administração de Informações de Segurados e Chefes de 
Serviço/Seção de Reconhecimento de Direitos. 
 
 
Assunto: Necessidade de atualização dos dados no Cadastro Nacional de Informações 
Sociais-CNIS - Vínculo sem data de rescisão. 
 
 
 
1. Observado o que preceitua o artigo 19 do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, e face à necessidade de 
uniformizar procedimentos quanto à inclusão de data de rescisão em vínculos empregatícios no 
CNIS, devem ser observados os critérios a seguir. 
 
2. Para fins de homologação de atividade rural, validação de recolhimentos dos 
contribuintes na condição de facultativo de baixa renda ou situações em que haja premente 
necessidade de atualização do CNIS, para fins de fechamento de vínculo sem data de rescisão: 
 

a) inicialmente solicitar ao filiado/segurado a apresentação de documentos que 
comprovem a rescisão do contrato, na forma do art. 80 da Instrução Normativa-IN 
n° 45 INSS/PRES, de 06 de agosto de 2010; 
 
b) caso o filiado/segurado não possua documentos de comprovação da rescisão do 
vínculo, mas a empresa encontra-se ativa ou, se inativa, tem-se conhecimento do 
endereço do local onde a documentação está arquivada, poderá ser emitida 
Pesquisa Externa-PE para comprovação da data de rescisão do vínculo; 
 
c) caso resultem improfícuos os meios utilizados, deverá, por último, oportunizar 
a Justificação Administrativa-JA, observado o disposto na “Subseção III – Da 
Justificação Administrativa” da mencionada IN nº 45/2010 INSS/PRES, no que 
couber; 

 
d) após as providências acima, não sendo possível comprovar a data de rescisão, 
esta deverá ser atualizada no CNIS com a mesma data da admissão ou do último 
dia do mês da última remuneração, mediante declaração do filiado/segurado, 
conforme Anexo. 

 

http://10.120.3.10/normas/dirben/memorando-circular/2013/memorando-circular-no-14-dirben-inss-de-20-e-maio-de-2013/at_download/Anexo02�
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3.   Vínculos que possuam data de transferência no CNIS, cujo motivo de rescisão 
seja “05 – Transferência de empregado sem ônus para a cedente”, são considerados como 
vínculos em aberto, devendo ser observadas as mesmas regras constantes do item 2 acima, 
inclusive quando for caso de mudança da causa de rescisão. 
 
 
  Atenciosamente, 
 
 

 
 

 
 

BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 
Diretor de Benefícios 

 


