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DIRETORIA DE BENEFÍCIOS 

 
ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 177 INSS/DIRBEN, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2007 

 
 
Manual de Procedimentos de Benefícios–MPB – 
Reconhecimento Inicial - Parte V – Justificação 
Administrativa-JA e Certidão de Tempo de 
Contribuição-CTC. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei nº 8.213, de 24/7/1991 e alterações 
posteriores; 
Decreto nº 3.048, de 6/5/1999 e alterações 
posteriores. 

 
 

O DIRETOR DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL-INSS, no uso da competência que lhe confere os incisos IV e V do art. 13 do Anexo I da 
Estrutura Regimental do INSS, aprovada pelo Decreto nº 5.870, de 8 de agosto de 2006, 
 

Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos a serem adotados pelo 
Serviço/Seção de Reconhecimento Inicial de Direitos, Serviço/Seção de Revisão de Direitos das 
Gerências-Executivas, bem como, Serviço/Seção/Setor de Benefícios das Agências da Previdência 
Social-APS, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Aprovar os procedimentos a serem adotados quando de requerimento de 
Justificação Administrativa-JA e emissão de Certidão de Tempo de Contribuição-CTC. 
 
 

CAPÍTULO I 
DA JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA-JA 

Seção I 
Da Finalidade 

 
Art. 2º A JA constitui-se em recurso utilizado para suprir a falta ou insuficiência de 

documento ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários, perante a 
Previdência Social. 
 

Art. 3º O processo de JA é parte de processo antecedente, não podendo ser tramitada 
isoladamente, devendo ser realizada sem ônus para o interessado e processada se decorrente de: 

I - processo de benefício; 
II - pedido de CTC; 
III - pedido de atualização de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais-
CNIS. 
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Seção II 

Das Situações Admitidas para Processamento de Justificação Administrativa-JÁ 
 

“Art. 4º A Justificação Administrativa ou Judicial, no caso de comprovação de tempo de 
serviço, de dependência econômica, de união estável, de identidade ou de relação de parentesco, 
somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova 
exclusivamente testemunhal, exceto na comprovação de tempo de serviço ou contribuição quando da 
ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, observando-se que: 

 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 

SETEMBRO DE 2008) 
 

Art. 4º A Justificação Administrativa ou Judicial, no caso de comprovação de tempo de 
serviço, de dependência econômica, de identidade ou de relação de parentesco, somente produzirá 
efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 
testemunhal, exceto na comprovação de tempo de serviço ou contribuição quando da ocorrência de 
motivo de força maior ou caso fortuito, observando-se que: 

 
I - caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência 
notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento, que tenha atingido a 
empresa na qual o segurado alega ter trabalhado, devendo ser comprovada mediante 
registro da ocorrência policial feito em época própria ou apresentação de documentos 
contemporâneos aos fatos, e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a 
profissão do segurado; 
II – deverá constar no registro da ocorrência policial ou da certidão do corpo de 
bombeiro ou da defesa civil, além da identificação da empresa atingida pelo sinistro, o 
endereço, os setores atingidos, a documentação destruída, os danos causados, assim 
como outras informações julgadas úteis. 
 
§ 1º Cabe processamento de JA para processo de atualização dos dados do CNIS 

independente de processo de benefício, conforme § 3º do art. 19 do Decreto nº 4.079, de 9 de janeiro 
de 2002 e § 2º do art. 142 do Regulamento da Previdência Social-RPS. 

 
§ 2º Tendo em vista a orientação da Divisão de Consultoria de Benefícios da 

Procuradoria Federal Especializada/INSS, por meio da Nota Técnica CGMBEN/DIVCONS nº 58, de 
2008 e considerando o disposto no art. 22, § 3º, inciso XVII do RPS, poderá ser processada 
justificação administrativa para comprovação de união estável, desde que haja apresentação de início 
de prova material, uma vez que a restrição viola o direito de petição consagrado constitucionalmente e 
representa dissonância com o inciso I do art. 3º e art. 38 da Lei nº 9.784, de 1999. 

 
§ 3º No período de 23/11/2000, data da publicação do Decreto nº 3.668, até 15/7/2008, 

data da publicação do Memorando-Circular nº 17 DIRBEN/CGBENEF, o qual, foi oriundo da Nota 
Técnica CGMBEN/DIVCONS nº 58, de 2008, foi vedado o processamento de justificação 
administrativa para comprovação de união estável.” (NR)  

(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 

 
 

Parágrafo único. Cabe processamento de JA para processo de atualização dos dados do 
CNIS independente de processo de benefício, conforme § 3º do art. 19 do Decreto nº 4.079, de 9 de 
janeiro de 2002 e § 2º do art. 142 do Regulamento da Previdência Social-RPS. 
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Art. 5º Para comprovação de tempo de contribuição/serviço deverá ser apresentado 

documento contemporâneo que configure a verdade do fato alegado ou que possa levar à convicção do 
que se pretende comprovar, observando-se o seguinte: 

I - se o segurado pretender comprovar o exercício de atividade na condição de 
empregado, a documentação apresentada deverá propiciar a convicção quanto ao 
alegado, constando a designação da atividade, bem como a da empresa em que deseja 
demonstrar ter trabalhado; 

 
Exemplo 1: 

- Requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo o requerente 
trabalhador urbano, apresentando declaração do sindicato dos trabalhadores rurais 
para o período de 1965 a 1975, como trabalhador rural empregado de uma fazenda; 
- Apresentou como início de prova material: 

1) no ano de 1966 = Certidão de Casamento constando a profissão de lavrador; 
2) nos anos de 1968, 1970, 1973 e 1975 = Certidão de Nascimento dos filhos 
constando a profissão de lavrador; 
3) a declaração do sindicato foi homologada para os anos de existência de provas 
materiais, ou seja, 1966, 1968, 1970, 1973 e 1975; 
4) após a homologação da declaração, o segurado apresentou requerimento de JA 
abrangendo o período de 1/1/1966 a 31/12/1975, comprovando a existência da 
fazenda no respectivo período. 

 
Conclusões: 

I - não caberá a autorização da JA com base nesses documentos, pois os mesmos 
não relacionam o requerente ao local ou a empresa onde foi exercida a atividade; 
II - a JA deve ser processada mediante a apresentação de início de prova material, 
devendo ser apresentado um ou mais indícios como marco inicial e outro como 
marco final, bem como, se for o caso, outro para o período intermediário, a fim de 
comprovar a continuidade do exercício da atividade; 
III - a aceitação de um único documento está restrita à prova do ano a que se referir. 

 
Exemplo 2: 

- Requerimento de JA abrangendo o período de 1º/1/1985 a 31/12/1989, na função de 
lavrador no Sítio São Paulo, como empregado; 
- Apresentou como início de prova material registros contemporâneos aos fatos da 
Ficha de Alistamento Militar-FAM em março/1988, contando a função de lavrador e 
residência no Sítio São Paulo. 

 
Conclusões: 

I - se comprovada a existência da propriedade rural no ano de 1988, a JA poderá ser 
processada abrangendo o período de 1º/1/1988 a 31/12/1988; 
II - as informações da função e da residência no início de prova material relacionam 
o requerente ao local de trabalho; 
III - a JA para comprovação do exercício de atividade rural para fins de benefício 
urbano e CTC, poderá ser processada observado o disposto nos arts. 142 a 151 do 
RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048/1999 e nas demais disposições constantes 
neste Ato Normativo, observando-se que: 

a) servem como início de prova material, os documentos citados no § 2º do art. 
62 do RPS, ou no art. 12 desta Orientação Interna, podendo, se for o caso, ser 
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complementado por outros documentos que levem à convicção do fato a 
comprovar; 
b) nos termos do § 4º do art. 62 do RPS, o documento existente em nome de um 
dos componentes do grupo familiar do segurado especial poderá ser utilizado 
por qualquer dos integrantes desse mesmo grupo, assim entendidos os pais, os 
cônjuges, companheiros(as) e filhos(as) solteiros(as), como início de prova 
material, devendo ser complementado por outros elementos probatórios; 
c) o início de prova material apresentado para processamento de JA, deverá 
atender ao disposto no inciso II das conclusões deste artigo. 

 
Art. 6º A prova de identidade visa ao esclarecimento completo de divergências 

existentes entre os nomes ou pré-nomes atribuídos a um mesmo indivíduo nos documentos 
apresentados e, se necessário, quanto a outros dados relativos à identificação, exceto ao esclarecimento 
de qualquer documento reconhecido por lei como sendo de identificação pessoal, ou seja, documentos 
de identidade, Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certidão de Óbito, dentre outros. 
 

Art. 7º Para comprovação de dependência econômica em relação ao segurado falecido, 
na hipótese dos documentos comprobatórios, ocorrer dúvida ou não ser suficiente para a prova 
pretendida. 
 

Art. 8º Para prova de exclusão de dependente, destinando-se a eliminar possível 
dependente em favor de outro, situado em ordem concorrente ou preferencial, por inexistir 
dependência econômica ou por falta de qualquer condição essencial ao primeiro dependente, somente 
no caso de falta ou impossibilidade de apresentação dos documentos comprobatórios dessas 
circunstâncias, ou se houver contestação do direito por parte do dependente a ser excluído, 
observando-se que: 

I - cada pretendente ao benefício deverá ser cientificado, ainda na fase de 
processamento da JA, quanto à existência de outro possível dependente e ser, inclusive, 
orientado no sentido de requerer JA para a comprovação de dependência econômica, se 
for o caso; 
II - sempre que o dependente a excluir for menor, a JA somente poderá ser realizada se 
ele estiver devidamente representado ou assistido por seu tutor; 
III - no caso do inciso anterior, em razão da concorrência de interesses, o representante 
legal não poderá ser pessoa que venha a ser beneficiada com a referida exclusão, 
hipótese em que não caberá o processamento de JA, devendo o interessado fazer a prova 
perante o Juízo de Direito competente. 

 
Art. 9º Para comprovação da relação de parentesco; a JA para prova subsidiária de 

filiação, de maternidade, de paternidade ou de qualidade de irmão é sempre complementar de prova 
documental não suficiente, já exibida, mas que representa um conjunto de elementos de convicção, 
observando que se o cotejo dos elementos de convicção com os depoimentos seguros das testemunhas 
resultar harmônico, considerar-se-á produzida a prova do alegado parentesco. 
 

§ 1º Sempre que for verificado pela análise da documentação apresentada, que 
determinada prova deve ser completada por processamento de JA, o interessado deverá ser cientificado 
imediatamente desse fato, com explicações detalhadas quanto à razão e ao valor da prova. 
 

§ 2º A homologação da Justificação Judicial processada com base em prova 
exclusivamente testemunhal, se complementada com razoável início de prova material, poderá 
dispensar a JA. 
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§ 3º Quando do requerimento de JA, o laudo de exame documentoscópico com parecer 
grafotécnico, se apresentado como início de prova material, somente será aceito se realizado por perito 
especializado em perícia grafotécnica, se for inscrito no órgão competente e se, concomitantemente, 
forem apresentados os documentos originais que serviram de base para a realização do exame. 
 

§ 4º Somente será admitido o processamento de JA na hipótese de ficar evidenciada a 
inexistência de outro meio capaz de configurar a verdade do fato alegado e, o início de prova material 
apresentado, levar à convicção do que se pretende comprovar, observando que ocorrendo 
requerimento, cuja empresa encontra-se em atividade, obrigatoriamente deverá ser emitida Pesquisa 
Externa-PE visando à comprovação do pleiteado mediante documentos existentes na mesma. 
 

Seção III 
Da Situação Não Admitida para Processamento de Justificação Administrativa 

 
Art. 10. Não será admitida JA: 
I - quando o fato a comprovar exigir registro público: 

a) de casamento, feita por Certidão de Registro Civil ou processo judicial de "prova 
de posse do estado de cônjuge" em conformidade com o Decreto-Lei nº 7.845/45, 
bem como nos casos de bigamia; 
b) de idade e óbito, obrigatoriamente, feitas por Certidão de Registro Civil; 
c) de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. 
 
Exemplo: 
Comprovação do exercício de atividade do empresário, urbano ou rural, pois os atos 
constitutivos de empresa devem ser registrados na Junta Comercial ou órgãos de 
fiscalização, dentre outros. 
 

II – nos casos de existência de outro meio capaz de configurar a verdade do fato 
alegado; 
 
III – (Revogado). 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 
 
III - para comprovação de união estável; 
IV - novo pedido de JA para prova de fato já alegado e não provado e a reinquirição da 
testemunha, observando que antes da homologação da JA quanto ao mérito pela 
autoridade competente, se for verificada a existência de falhas, ou omissões, motivadas 
pela forma com que foram conduzidos os depoimentos, poderá ser feita a reinquirição 
da(s) testemunha(s) sobre os pontos não focados e/ou ainda obscuros. 

 
Seção IV 

Do Impedimento de Testemunhas 
 

Art. 11. Para processamento de JA não podem ser testemunhas: 
I – (Revogado). 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 
 
I - os insanos de todo o gênero; 
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II - o que, acometido por enfermidade ou por debilidade mental à época de ocorrência 
dos fatos, não podia discerni-los, ou ao tempo sobre o qual deve depor, não estiver 
habilitado a transmitir as percepções; 
III - os menores de dezesseis anos; 
IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam; 
 
alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 

SETEMBRO DE 2008) 
Exemplo: linha reta 
 
 

 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 

SETEMBRO DE 2008) 
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V - o cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau; 
 
VI - o colateral, até terceiro grau, assim como os irmãos e as irmãs, os tios e tias, os 

sobrinhos e sobrinhas, os cunhados e as cunhadas, as noras e os genros ou qualquer outro ligado às 
partes por consangüinidade ou por afinidade; 

(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 

 
 

Exemplo 1: consangüinidade 
 

 
 
Exemplo 2: afinidade (vínculo que liga uma pessoa aos parentes de seu cônjuge)  
 

 
 

............................................................................................. 
 
§ 1º Caso a testemunha não saiba comunicar-se na língua portuguesa, deverá ser 

acompanhada por tradutor oficial. 
 
§ 2º Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da 

união estável.” (NR) 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 

SETEMBRO DE 2008) 
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VI - o colateral1

VII - o que é parte interessada; 

, até terceiro grau, de algumas das partes, assim como os irmãos e as 
irmãs, os tios e tias, os sobrinhos e sobrinhas, os primos e as primas, os cunhados e as 
cunhadas, as noras e os genros ou qualquer outro ligado às partes por consangüinidade 
ou por afinidade; 

VIII - o que intervém em nome de uma parte, como tutor na causa do menor. 
 

Parágrafo único. Caso a testemunha não saiba comunicar-se na língua portuguesa, 
deverá ser acompanhada por tradutor oficial. 
 

Seção V 
Do Início de Prova Material 

 
Art. 12. Poderão servir como início de prova da JA: 
I - carteira de trabalho com anotações incompletas; 
II - antigas carteiras de saúde, fichas sanitárias ou carteiras de férias, caderneta de 
matrícula dos marítimos com anotações incompletas; 
III - fichas ou livros de registro de empregados (incompletos); 
IV - contra-recibos, envelopes de pagamentos, folhas de pagamentos, Relação de Anual 
de Informações Sociais-RAIS; 
V - fichas de registro dos sindicatos de classe, comprovante de pagamento de imposto 
sindical feito na época devida; 
VI - certificado militar ou ficha de alistamento; 
VII - antigo título de eleitor, carteira de identidade de estrangeiro; 
VIII - Certidão de Casamento, de Nascimento dos filhos, de tutela ou curatela, 
procuração, entre outros, desde que conste expressamente a profissão; 
IX - comprovante de matrícula dos filhos na escola; 
X - notícias publicadas em jornais, revistas e programas diversos, desde que 
relacionadas com o trabalho do segurado; 
XI - fichas de crediário, ficha de inscrição em associações de classe ou clubes 
esportivos, fichas hospitalares de internação; 
XII - registros de empregos anteriores feitas em empresas subseqüentes ao período que 
se quer provar; 
XIII - registro no Departamento de Diversões Públicas, em caso de artistas; 
XIV - cadernetas de contribuição (ou outras) dos extintos Institutos de Aposentadoria e 
Pensões-IAP, quando incompletas; 
XV - caderneta de inscrição e saúde fornecida pelo ex-Institutos de Aposentadoria e 
Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas-IAPETC aos trabalhadores avulsos 
(quando incompletas); 
XVI - comprovante de transferência de contribuições de um instituto para outro; 
XVII - prêmios ou troféus com inscrição e data, que mencionem empregador e 
empregado; 
XVIII - declaração de imposto de renda acompanhada do recibo de entrega; 
XIX - cartas particulares obrigatoriamente datadas, enviadas ou recebidas, que façam 
menção a atividade exercida, ao empregador ou a outros fatos da vida profissional; 
XX - ficha preenchida por ocasião do cadastramento do PIS/PASEP; 
XXI - Ficha de registro em hotéis e empresas similares; 
XXII - crachás ou identidade fornecidos pela empresa, a qual exiba a razão social desta 
e o nome do interessado; 

                                                 
1 Relativo ao parentesco que envolve laços de germanidade, e não apenas vínculos diretos de filiação. 
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XXIII - diplomas ou certificados de participação em cursos, seminários, simpósios, 
jornadas, congressos, painéis ou outros eventos dessa natureza; 
XXIV - editorial de jornal conclamando o comparecimento do justificante por abandono 
de emprego; 
XXV - talonário de pedidos de mercadorias ou de notas fiscais, emitidos pelo 
justificante vendedor ou viajante, assinatura e/ou grafia em documentos da empresa, 
desde que acompanhados de exame documentoscópico/grafotécnico; 
XXVI - opção pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS; 
XXVII - atestados de óbito, fichas médicas, receitas de medicamentos controlados, no 
caso de médicos; 
XXVIII - discos ou compact disc (CD), gravados, cartazes de publicidade, programas de 
exposição de quadros, de musicais ou de shows, registro no Departamento de Diversões 
Públicas ou na censura federal, no caso de artistas; 
XXIX - plantas aprovadas, cadastro nas Prefeituras Municipais, órgãos públicos 
(concorrências), processo judiciário de indenização por responsabilidade civil (perdas e 
danos), no caso de engenheiros, arquitetos, entre outros; 
XXX - documentos contemporâneos arquivados em estabelecimentos de ensino 
referentes à dispensa das aulas de educação física ou autorização dos pais para que o 
aluno freqüente as aulas no período noturno, por motivo de trabalho; 
XXXI - escritura de casa própria; 
XXXII - certidão de ação judicial ou policial, na qual o segurado tenha sido qualificado 
como testemunha. 

 
§ 1º Tratando-se de profissionais liberais (advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, 

contabilistas, dentre outros) somente a apresentação de diplomas, carteira profissional, registros, 
recibos de pagamento de anuidade e certidões expedidas por entidades de classe, como OAB, CREA, 
CRM, CRECI, entre outros, não comprovam o exercício de atividade, comprovando apenas que o 
interessado possui habilitação e/ou autorização para o exercício da profissão. 
 

§ 2º Fotografias não devem ser aceitas como início de prova material para 
processamento de JA, por ser elemento que por si só não levam à convicção do trabalho alegado, 
considerando que o início de prova como meio de confirmar a verdade dos fatos alegados pelo 
requerente deve ser contundente. 
 

§ 3º Os documentos carbonados, sem autenticação mecânica, carimbo identificador ou 
escrito a lápis, apresentado como início de prova, devem ser submetidos a uma avaliação criteriosa, e 
poderão ser aceitos desde que demonstrem força probatória de maneira inequívoca. 
 
 

Seção VI 
Da Apreciação Inicial da Justificação Administrativa 

 
Art. 13. O interessado deverá: 
I - apresentar requerimento expondo, clara e minuciosamente, os pontos que pretende 
comprovar, acompanhado de documentos que servirão de início de prova material; 
 
II - indicar testemunhas idôneas, em número não inferior a três e nem superior a seis, 
cujos depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende 
comprovar, preferencialmente, no caso de comprovação de tempo de 
contribuição/serviço, de colegas de trabalho da época em que o requerente exerceu a 
atividade alegada ou o ex-empregador/patrão; 
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II - indicar testemunhas idôneas, em número superior a três e inferior a seis, cujos 
depoimentos possam levar à convicção da veracidade do que se pretende comprovar, 
preferencialmente, no caso de comprovação de tempo de contribuição/serviço, de 
colegas de trabalho da época em que o requerente exerceu a atividade alegada ou o     
ex-empregador/patrão; 
III – observado o disposto no § 4º do art. 9º, para fins de CTC por processamento de JA, 
para empresa em atividade ou não, deverá o interessado juntar prova oficial de sua 
existência, no período que se pretende comprovar. 

 
Parágrafo único. Servem como provas de existência da empresa, as certidões expedidas 

por Prefeitura, por Secretaria de Fazenda, por Junta Comercial, por Cartório de Registro, nas quais 
constem nome, endereço e razão social do empregador e data de encerramento, de transferência ou de 
falência da empresa. 
 

Art. 14. O servidor deverá: 
I - analisar o requerimento, bem como, os documentos apresentados como início de 
prova visando à formalização do processo, dando ciência ao interessado, neste ato: 

a) quanto ao impedimento de testemunhas; 
b) do número mínimo e máximo permitido; 
c) da necessidade de serem pessoas cujos depoimentos levem à convicção da 
veracidade dos fatos a comprovar; 
d) quanto à obrigação de trazê-las ao local da inquirição, no dia e hora                 
pré-determinados, independentemente de intimação; 

II - encaminhar o processo, devidamente instruído, à autoridade competente da Agência 
da Previdência Social-APS para avaliação do requerimento e das provas materiais 
apresentadas; 
III – após a autorização da JA e designação do processante, fixar data e hora para o 
procedimento, devendo o interessado declarar no próprio formulário que teve 
conhecimento dessa data, e apor sua assinatura no campo correspondente ou impressão 
digital, se for o caso, ficando com a incumbência de avisar as testemunhas, quanto ao 
comparecimento no dia e hora marcados da inquirição. 

 
§ 1º Tratando-se de processamento de JA para atualização de dados no CNIS, o pedido 

deverá ser cadastrado no CNISVR, solicitando o processamento e efetuando o cadastramento das 
testemunhas indicadas pelo segurado, observando-se que: 

I - a chefia da APS ou do benefício deverá acessar a opção “Autorização de JA”, 
disponibilizando-a para agendamento; 
II - o processante designado deverá acessar diariamente o Sistema de Homologação de 
Informações da Previdência Via Intranet-HIPNET, para verificar a existência de JA 
disponível para agendamento. Após o agendamento, será emitida convocação para o 
segurado e testemunhas, se for o caso, informando a data e horário da oitiva2

 

 das 
mesmas. 

§ 2º No caso de processamento de JA, que não resultará em atualização do CNIS, 
poderá ser solicitada diretamente no Sistema HIPNET, na opção “Incluir JA”. 
 

§ 3º A JA realizada por meio do Sistema HIPNET, não será um processo totalmente 
virtual, uma vez que para sua realização é imprescindível a avaliação dos documentos constantes no 
mesmo, bem como a juntada de documentos relativos ao seu processamento. Sendo assim, o processo 
físico deverá acompanhar todas as etapas de execução. 

                                                 
2 Ouvido, audição 
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Seção VII 

Do Processamento da Justificação Administrativa 
 

Art. 15. A JA será processada por servidor especialmente designado pela chefia da APS 
ou chefia de benefício, devendo a escolha recair em funcionários que possuam habilidade para a 
tomada de depoimentos e declarações e que tenham conhecimento da matéria objeto da JA. 
 

Art. 16. As testemunhas deverão apresentar-se no mesmo dia e hora marcados, quando 
ouvidas na mesma APS, munidas de documento de identidade, a fim de serem indagadas a respeito dos 
pontos que forem objeto da justificação, não sendo o interessado obrigado a permanecer presente à 
oitiva. 
 

§ 1º As testemunhas deverão ser ouvidas separadamente, de modo que o depoimento de 
uma nunca seja presenciado ou ouvido por outra. 
 

§ 2º No processamento da JA, será lavrado o Termo de Assentada que será único, 
consignando-se a presença ou ausência do justificante ou de seu procurador, para, posteriormente, o 
processante passar à inquirição das testemunhas e tomar a termo os depoimentos. 
 

§ 3º Quando da lavratura do Termo de Assentada se o processante verificar 
impedimento de testemunha adotar-se-á os seguintes procedimentos: 

I - verificar o número de testemunhas inventariadas, e se com a exclusão, ainda 
permanece o número mínimo exigido. Neste caso, estando presente o justificante, o 
mesmo poderá autorizar as oitivas das demais testemunhas inventariadas; 
II - será agendada nova data, se mesmo estando presente, o justificante desejar substituir 
a testemunha impedida, ou então, se com o impedimento, não permanecer o número 
mínimo de três testemunhas; 
III - estando o justificante ausente, o processamento será cancelado, independentemente 
da existência do número mínimo exigido para o processamento, devendo ser agendada 
nova data. 

 
§ 4º No termo de depoimento deverá constar, inicialmente, a qualificação da 

testemunha, consignando-se o nome completo, a nacionalidade, a naturalidade, o estado civil, a 
profissão, especificando o cargo ou a função, a idade e o endereço residencial, à vista do seu 
documento de identificação, que será mencionado. 
 

§ 5º A testemunha será advertida das penalidades previstas no art. 299 do Código Penal, 
para o falso testemunho, devendo o processante ler, em voz alta, o teor do mencionado artigo. 
 

§ 6º Se o justificante estiver presente no ato da indagação da testemunha, poderá 
formular perguntas, as quais serão dirigidas ao processante, que formulará à testemunha, podendo 
indeferir as que entender impertinentes, fazendo constar no termo de depoimento a ocorrência. 
 

§ 7º Estando o justificante presente ou ausente, ao seu procurador somente será 
permitido o acompanhamento das oitivas, sem permissão de qualquer intervenção durante o 
processamento, inclusive indagação da(s) testemunha(s). 
 

§ 8º Terminada a oitiva de cada depoente, o termo será lido em voz alta pelo 
processante ou pelo próprio, sendo colhida a assinatura da testemunha, do justificante ou seu 
procurador, se presentes, e do processante, que deverão, também, obrigatoriamente, rubricar todas as 
folhas de depoimento. 
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§ 9º Quando o depoente não for alfabetizado, deverá, em lugar da assinatura, apor a 

impressão digital, na presença de duas testemunhas. 
 

§ 10. Na hipótese de a testemunha residir em localidade distante ou em localidade 
pertencente à zona de influência de outra APS, o processo administrativo será encaminhado àquela 
APS, a fim de ser convocada a testemunha e feita a oitiva, devendo ser observada a competência para 
se efetuar o relatório, a conclusão e o julgamento. 
 

§ 11. Tratando-se de processamento da JA por meio do Sistema HIPNET, o processo 
físico também deverá ser encaminhado para cada APS onde as testemunhas serão ouvidas, com a 
finalidade de o processante tomar conhecimento do seu conteúdo, bem como efetuar a juntada dos 
documentos relativos ao seu processamento. 
 

§ 12. A pedido do justificante, a oitiva da testemunha que residir em localidade 
pertencente à outra jurisdição, poderá ser feita na APS onde foi requerida a JA. 
 

Seção VIII 
Do Relatório do Processante 

 
Art. 17. Encerrados os depoimentos o processante deverá elaborar relatório sucinto dos 

fatos colhidos, no qual constarão além dos elementos de qualificação do justificante e do objetivo da 
prova testemunhal, as suas próprias conclusões. 
 

§ 1º O processante registrará sua impressão a respeito da idoneidade das testemunhas e 
do que colheu dos seus depoimentos sobre o fato ou os fatos em questão, opinando conclusivamente 
sobre a prova produzida, isto é, se foram confirmados, ou não, os fatos alegados, não sendo de sua 
competência analisar o início de prova material apresentado. 
 

§ 2º Na hipótese da testemunha residir em outra localidade torna-se indispensável o 
relatório de todos os servidores processantes. 
 

Seção IX 
Da Homologação da Justificação Administrativa 

 
Art. 18. A homologação da JA, quanto à forma é de competência do processante, 

devendo o mesmo pronunciar-se quanto à existência de incidentes ou outras ocorrências a serem 
registradas, inclusive se deixou de tomar algum depoimento, por estar legalmente impedida, o que 
deverá ser justificado. 

 
“Art. 19. A homologação da JA quanto ao mérito é de competência da autoridade que 

autorizou o seu processamento, observando que a Chefia da APS ou a Chefia de Benefícios da APS 
são as autoridades competentes para designar o processante.” (NR 

(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 
 

Art. 19. A homologação da JA quanto ao mérito é de competência da autoridade que 
autorizou o seu processamento, observando que a Chefia de Benefícios ou Chefia da APS são as 
autoridades competentes para designar o processante. 
 
 

http://www-inss/downloads/dirben/Normas_2008/oidirben196.pdf�
http://www-inss/downloads/dirben/Normas_2008/oidirben196.pdf�
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Art. 20. Após a homologação da JA, em que resultou comprovado período de tempo de 
serviço, deverá ser definida a categoria na qual o segurado se enquadra, cabendo as seguintes 
providências: 

I - se a prestação de serviço deu-se sem relação de emprego, será feito o reconhecimento 
da filiação na categoria de contribuinte individual (autônomo), devendo o processo ser 
encaminhado ao setor competente para levantamento e cobrança do crédito, sendo 
obrigatório o recolhimento das contribuições para cômputo do período comprovado; 
II - se a atividade foi exercida na categoria de empregado, deverá ser comunicada tal 
ocorrência à Secretaria da Receita Federal do Brasil para as providências que couber 
observado o prazo de dez anos para o direito de a seguridade social apurar e constituir 
seus créditos na forma do art. 348 do RPS; 
III - se a atividade deu-se na categoria de empregado doméstico o processo deverá ser 
encaminhado ao setor competente para levantamento e cobrança do crédito, estando o 
empregador doméstico obrigado a arrecadar a contribuição e recolhê-la, assim como a 
parcela a seu cargo, na forma do inciso VIII, art. 216 do RPS. 

 
Art. 21. Se, após a conclusão da JA, o segurado apresentar outros documentos 

contemporâneos aos fatos alegados que, somados aos já apresentados e ao exposto nos depoimentos, 
levem à convicção de que os fatos ocorreram em período mais extenso do que o já homologado poderá 
ser efetuado termo aditivo, desde que autorizado por quem de competência. 
 

Seção X 
Do Recurso 

 
Art. 22. Não caberá recurso da decisão da autoridade competente do INSS que 

considerar eficaz ou ineficaz a JA, porém, se a autorização da mesma não atender a pretensão do 
segurado em sua totalidade, deverá constar no processo antes da autorização, a concordância do 
segurado quanto ao período a ser autorizado com base nas provas materiais apresentadas. 
 

Art. 23. Na hipótese dos documentos apresentados para a JA não serem aceitos por não 
se constituírem em início de prova documental, ou serem insuficientes para todo, ou parte do período 
que o requerente pretende comprovar, deverá o mesmo ser cientificado do fato, para que possa recorrer 
se for de seu interesse. 
 

Art. 24. No retorno dos processos em fase de recurso, com decisão da Junta de 
Recursos ou da Câmara de Julgamento para o INSS processar JA, esta, deverá ser entendida como 
Diligência procedendo-se da seguinte forma: 

I – independentemente de existir documentos como início de prova material será 
cumprida a Diligência; 
II – a homologação quanto ao mérito será de responsabilidade das Chefias da APS ou de 
Benefício, que são as autoridades competentes para designar o processante da JA; 
III – se o processante entender que não estão presentes os requisitos necessários para a 
homologação quanto à forma, poderá deixar de homologar a JA consignando as razões 
através de relatório sucinto; 
IV – caso a autoridade competente entender que não cabe a homologação quanto ao 
mérito, por faltar algum requisito que impossibilite a análise, tais como início de prova 
material, processamento somente com depoimento de testemunhas, entre outros, poderá 
optar pela não homologação, justificando sua decisão através de relatório sucinto, 
porém, fundamentado nos motivos que resultou essa decisão; 
V – não será considerada cumprida a Diligência que versar sobre processamento de JA, 
e não houver manifestação quanto à homologação de forma e mérito, conforme os 
incisos anteriores. 
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Seção XI 

Do Roteiro para Inquirição de Testemunhas 
 

Art. 25. O roteiro para inquirição de testemunhas é exemplificativo e apresenta 
perguntas básicas a serem feitas, podendo o processante, evidentemente suprimir as que não sejam 
pertinentes ou acrescentar outras julgadas necessárias. 
 

Art. 26. Para prova de dependência econômica e inexistência de dependentes 
preferenciais, no caso de pais: 

I - conhece o(a) justificante? 
II - quando, onde e como se deu esse conhecimento? 
III - quando, onde e como conheceu o(a) segurado(a) falecido(a)? 
IV - costumava freqüentar a casa do(a) justificante? Desde quando? 
V - o(a) justificante residia em companhia do(a) segurado(a)? 
VI - qual o estado civil do(a) segurado(a)? Tinha companheiro(a)? Deixou filhos 
menores ou inválidos? Quantos? Quais seus nomes e idades? Onde mora? 
VII - conhece o marido (esposa) do(a) justificante e os demais membros da família? 
VIII - quando, onde e como se deu esse conhecimento? 
IX - onde trabalhava o(a) segurado(a)? Quanto ganhava aproximadamente? 
X - onde trabalha o(a) marido (esposa) do(a) justificante? Quanto ganhava, 
aproximadamente, por ocasião do óbito do(a) segurado(a)? 
XI - o(a) falecido(a) concorria para o sustento do(a) justificante? Por quê? De que 
forma? Qual o valor aproximado da ajuda financeira prestada? 
XII - essa ajuda era necessária, constante e eficiente? 
XIII - depois do falecimento do(a) segurado(a), o(a) justificante ou qualquer de seus 
filhos passou a trabalhar ou sua (seu) esposa (marido) passou a exercer atividade 
remunerada ou a fazer trabalho extraordinário? 
XIV - o(a) justificante trabalha? Onde ? Desde quando? Quanto ganhava na época do 
óbito do(a) segurado(a)? 
XV - como teve conhecimento dos fatos relatados? 
XVI - deseja fazer mais algum esclarecimento? 

 
Art. 27. Prova subsidiária de filiação: paternidade, maternidade e qualidade de irmão 

ou irmã: 
I – filiação: 

a) conheceu a(o) justificante? 
b) quando, onde e como se deu esse conhecimento? 
c) conheceu o(a) segurado(a)? 
d) quando, onde e como se deu esse conhecimento? 
e) costumava freqüentar a casa do(a) segurado(a)? 
f) a (o) justificante e o(a) segurado(a) moravam na mesma casa? 
g) pode afirmar se a(o) justificante era parente do(a) segurado(a)? Qual o grau de 
parentesco? Em que é baseada essa informação? 
h) a(o) justificante era tratada(o) como filha(o)? Chamava o(a) segurado(a) de pai 
(mãe)? 
i) o(a) segurado(a) costumava declarar-se com as pessoas com quem conversava, 
como pai (mãe) da(o) justificante? 
j) pode esclarecer o motivo pelo qual o(a) segurado(a) não fez em vida registro civil 
da(o) justificante? Por que não se declarou como pai da(o) justificante no registro 
civil? 
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l) o(a) segurado(a) estava presente no batizado da(o) justificante? Quais as pessoas 
que estiveram presentes ao ato? 
m) quem prestou as declarações para o registro do batismo? 
n) quem tomou as providências para a realização do ato? 
o) quem convidou os padrinhos? 
p) houve comemorações? 
q) o(a) segurado(a) deixou outros filhos além da(o) justificante? 
r) caso positivo, quais os nomes e idades? O(a) segurado(a) tratava a justificante da 
mesma forma que os outros filhos? 
s) como teve conhecimento dos fatos relatados? 
t) gostaria de fazer outros comentários? 

II - paternidade ou maternidade: 
a) conheceu o(a) justificante? 
b) quando, onde e como se deu esse conhecimento? 
c) conheceu o(a) segurado(a)? 
d) quando e onde o conheceu? 
e) costumava freqüentar a casa do(a) segurado(a)? 
f) o(a) justificante e o(a) segurado(a) moravam na mesma casa? 
g) pode afirmar se o(a) justificante era parente do(a) segurado(a)? Qual o grau de 
parentesco? Em que é baseada essa informação? 
h) o(a) justificante tratava o(a) segurado(a) como filho(a)? 
i) qual o estado civil do(a) segurado(a)? Vivia maritalmente com alguém? Deixou 
algum filho(a)? Quais? Onde moram? 
j) pode informar com segurança, a razão pela qual o(a) justificante não constou do 
registro civil do(a) segurado(a) como seu (sua) pai (mãe)? Por que o justificante não 
se declarou pai (mãe) do(a) segurado(a) no registro civil? Sabe a razão de não ter 
feito em vida o registro civil do(a) segurado(a)? 
l) o(a) justificante tem outros filhos da mesma união? Em caso afirmativo, tratava-
os na mesma condição de igualdade que o(a) segurado(a)? 
m) como teve conhecimento dos fatos relatados? 
n) deseja fazer outros esclarecimentos? 

III - qualidade de irmão ou irmã: 
a) conheceu o(a) justificante? 
b) quando, onde e como se deu esse conhecimento? 
c) conheceu o(a) segurado(a)? 
d) de que forma e quando o conheceu? 
e) costumava freqüentar a casa do(a) segurado(a)? 
f) o(a) justificante e o(a) segurado(a) moravam na mesma casa? 
g) pode afirmar se o(a) justificante era parente do(a) segurado(a)? Qual o grau de 
parentesco? Em que é baseada essa informação? 
h) o(a) justificante e o(a) segurado(a), tratavam-se, reciprocamente como irmão 
(irmã)? 
i) o(a) justificante e o(a) segurado(a) referiam-se aos pais como sendo comuns aos 
dois? 
j) pode afirmar com segurança, ser o(a) justificante e o(a) segurado(a) filhos do 
mesmo casal ou irmãos unilaterais? Nesta última hipótese, o são por parte de pai ou 
de mãe? 
l) ambos eram tratados igualmente pelo pai e pela mãe? 
m) como teve conhecimento dos fatos relatados? 
n) gostaria de fazer algum esclarecimento? 
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Art. 28. Para identificação de pessoas cujos nomes e outros dados de identidade 
apresentem divergências as perguntas deverão variar de acordo com a natureza da divergência e 
visarão à completa identificação da(s) pessoa(s) cujos dados se apresentem omissos, truncados ou 
divergentes: 

I - conhece ou conheceu a pessoa que costumava assinar e é conhecida pelo nome de 
............................. (nome mais usado)? 
II - quando, onde e como se deu esse conhecimento? 
III - qual o nome pelo qual essa pessoa é(era) costumeiramente chamada? 
IV - sabe se além desse nome, a pessoa é(era) conhecida por outro nome, sobrenome ou 
apelido? 
V - pode mencioná-los? 
VI - pode explicar a razão desses nomes? 
VII - pode afirmar com segurança e sob sua responsabilidade, que esses nomes se 
referem à mesma pessoa? 
VIII - qual o nome verdadeiro? 
IX - quer fazer mais algum esclarecimento? 

 
Art. 29. Exclusão de dependentes (por falta de dependência econômica): 
I - conhece o(a) justificante? 
II - quando, onde e como se deu esse conhecimento? 
III - conheceu o(a) falecido(a) segurado(a)? 
IV – quando e onde o conheceu? 
V - conhece “fulano de tal”? (O possível dependente que se pretende excluir); 
VI - quando, onde e como o conheceu? 
VII - costuma ou costumava freqüentar a casa do(a) justificante? 
VIII - qual a relação de parentesco que existe entre o “fulano” (o possível dependente) e 
o(a)segurado(a)? 
IX – ele(a) era sustentado(a) ou ajudado(a) em sua subsistência, pelo(a) segurado(a), 
ainda que parcialmente? 
X - qual o meio de vida de “fulano” e desde quando tem meios próprios de sustento? 
XI - qual era o ganho médio mensal do(a) segurado(a)? 

 
Art. 30. Prova de tempo de serviço/contribuição: 
I - conhece (ou conheceu) o(a) segurado(a)? 
II - quando, onde e como se deu esse conhecimento? 
III - qual a profissão que ele(a) exercia? 
IV - exerceu outras profissões? Pode discriminá-las? 
V - pode mencionar as firmas para as quais o(a) segurado(a) trabalhou, desde que o 
conheceu? 
VI - em que época(s) esteve nesse(s) emprego(s)? Pode informar pelo menos o mês e 
ano em que começou a trabalhar para essa(s) firma(s)? 
VII - trabalharam juntos? Qual o nome da empresa? Quais os donos, gerentes e chefes 
de setor do trabalho na época? 
VIII - pode citar outros colegas de trabalho e seus endereços? 
IX - quais os serviços que o(a) segurado(a) prestava? 
X - trabalhava por hora, por dia, ou por mês? 
XI - por que saiu desse emprego? 
XII - qual o paradeiro atual do(a) empregador(a)?  Sabe o destino da documentação da 
firma? 
XIII – o senhor tem esses empregos anotados em sua Carteira Profissional (ou CTPS)? 
Porquê o(a) segurado(a) não os tem? 
XIV - quer fazer mais algum esclarecimento? 
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Art. 31. Prova de exercício de atividade rural: 
I – segurado(a) empregado(a): 

a) conhece (ou conheceu) o(a) segurado(a)? 
b) quando, onde e como se deu esse conhecimento? 
c) o interessado é ou foi empregado(a) da fazenda/sítio/chácara? 
d) a atividade foi desenvolvida como trabalhador na atividade rurícola, volante, 
diarista, safrista ou fixo? 
e) em que época o segurado trabalhou na fazenda/sítio/chácara? 
f) trabalharam ou trabalham juntos?  
g) qual o nome completo do patrão e o endereço? 
h) os membros da família do(a) segurado(a) também trabalham? São também 
empregados? Quem são eles? O que fazem? 
i) que tipo de atividade o(a) segurado(a) desenvolvia (colhia, plantava, cuidava de 
animais, entre outros)? 
j) a remuneração é ou era mensal, diária, por hora ou empreitada? 
l) existe algum tipo de documento que possa confirmar o período da atividade ou o 
recebimento da remuneração? 
m) como era feito o pagamento (recibos, folhas de pagamento, produtos)? Tem 
como comprovar? 
n) deseja acrescentar mais algum esclarecimento? 

II – segurado(a) especial: 
a) conhece (ou conheceu) o(a) segurado(a)? 
b) quando, onde e como se deu o conhecimento? 
c) o(a) segurado(a) exerce atividade rural, individualmente ou em regime de 
economia familiar? (No caso do cônjuge, companheiro ou companheira, confirmar 
se a atividade rural é preponderante em relação à atividade doméstica); 
d) em que período? 
e) é do seu conhecimento se o(a) segurado(a) contratou ou ainda contrata mão-de-
obra remunerada, ou seja, empregado (fixo, bóia-fria, volante, diarista, camarada, 
entre outros)? A utilização dos assalariados foi ou é feita por períodos contínuos ou 
para safras, plantios e colheitas? Em que época houve essa contratação? 
f) sabe se o(a) segurado(a) possui outra fonte de rendimento, decorrente do 
exercício de atividade remunerada ou aposentadoria de qualquer regime? 
g) os membros da família trabalham na área rural? Quem são eles? O que fazem? 
h) o(a) segurado(a) reside na cidade ou no próprio local de trabalho? 
i) que tipo de atividade ele(a) desempenha? Que produtos são cultivados? Possui 
criação de animais? 
j) qual a condição do(a) requerente(a) (meeiro, parceiro, comodatário, posseiro, 
arrendatário ou proprietário das terras)? Formular perguntas conforme a atividade 
declarada. 
l) qual o nome do proprietário da terra que foi feito o contrato verbal ou escrito? 
m) deseja acrescentar mais alguma informação? 

 
 

CAPÍTULO II 
DA CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

Seção I - Das definições  
 (Revogado conforme RS nº 339/PRES/INSS, de 3/9/2013, publicada no DOU nº 171, de 4/9/2013). 
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Art. 32. Definição básica: a contagem recíproca de tempo de contribuição assegura o 
cômputo do tempo de serviço ou contribuição prestados na administração pública federal, estadual, 
distrital ou municipal, com o tempo de contribuição ou serviço na atividade privada, rural ou urbana 
exercida no Regime Geral de Previdência Social-RGPS para efeito de concessão dos benefícios nele 
previsto, desde que os regimes próprios também assegurem, por sua vez, o cômputo de tempo de 
contribuição vinculada ao RGPS na concessão de benefícios por seus regimes próprios de previdência. 
 

Parágrafo único. Nas situações mencionadas no caput os sistemas de Previdência Social 
se compensarão financeiramente. 

 
Art. 33. Definição complementar: o direito à contagem recíproca de tempo de 

contribuição está previsto na Lei nº 6.226, de 14 de Julho de 1975, com as alterações das Leis nºs 
6.864, de 1° de dezembro de 1980, 8.213, de 24 de Julho de 1991 e 8.870, de 15 de abril de 1994. 
Regulamentada pelos Decretos nºs 76.326, de 23 de setembro de 1975, 83.080, de 24 de janeiro de 
1979, 357, de 7 de dezembro de 1991, 611, de 21 de julho de 1992, 2.172, de 5 de março de 1997 e 
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 
 

Art. 34. Definição integrante: 
I - contagem recíproca: é o ato ou efeito que assegura a reciprocidade entre regimes de 
Previdência Social que possuam correspondência nos benefícios concedidos aos seus 
segurados; 
II - Regime Próprio de Previdência Social-RPPS: é aquele constituído, exclusivamente, 
por servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, e que assegura aos seus filiados pelo menos os benefícios de 
aposentadoria e pensão por morte; 
III - compensação financeira: também tratada por compensação previdenciária, é o 
acerto de contas entre o RGPS e os RPPS dos servidores públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, referente ao tempo de contribuição 
utilizado na concessão de benefício, mediante contagem recíproca na forma da Lei nº 
6.226, de 1975, e legislação subseqüente. 

 
Seção II 

Do Direito 
 

“Art. 35. O segurado filiado ao RGPS terá direito de computar para fins de concessão 
dos benefícios previstos no respectivo regime, o tempo de contribuição decorrente de atividade 
exercida na administração pública federal direta, autárquica e fundacional dos estados, do distrito 
federal e dos municípios, desde que estes assegurem aos seus servidores, mediante legislação própria, 
a contagem de tempo de contribuição em atividade vinculada ao RGPS. 

 
Parágrafo único. Conforme art. 12 da Portaria Ministerial nº 154, de 15 de maio de 

2008, somente poderá ser emitida Certidão de Tempo de Contribuição-CTC pelos Regimes Próprios de 
Previdência Social, para servidores desvinculados dos respectivos regimes, observando-se que: 

 
I - o desligamento deverá ser comprovado por meio de documento formal emitido pelo 

ente federativo ao qual o servidor era vinculado, devendo contar informação expressa sobre a data de 
cessação do vínculo; 

 
II – o novo modelo de CTC previsto na Portaria Ministerial será exigido a partir da data 

de sua publicação, ou seja, 16/5/2008, devendo ser aceitas as certidões emitidas em datas anteriores.” 
(NR) 
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(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 

 
Art. 35. O segurado filiado ao RGPS terá direito de computar para fins de concessão 

dos benefícios previstos no respectivo regime, o tempo de contribuição decorrente de atividade 
exercida na administração pública federal direta, autárquica e fundacional dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, desde que estes assegurem aos seus servidores, mediante legislação própria, 
a CTC em atividade vinculada ao RGPS. 
 

Art. 36. Ao servidor da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e 
Fundacional dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios filiado a RPPS será fornecida CTC 
emitida pelo INSS para utilização no serviço público, do cômputo do tempo de contribuição pelo 
exercício em atividade privada, rural e urbana, observado o disposto no parágrafo único do art. 123, o 
§ 13 do art. 216 e no § 8º do art. 239 todos do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999. 
 

Art. 37. Não será emitida CTC com conversão de tempo de serviço exercido em 
atividade sujeita a condições especiais, nos termos dos arts. 66 e 70 do RPS, em tempo de contribuição 
comum, bem como a contagem de qualquer tempo de serviço fictício, conforme o Parecer CJ/MPAS nº 
846, de 26 de março de 1997 e o art. 125 do RPS, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
4.729, de 9 de junho de 2003, observando os parágrafos a seguir. 
 

§ 1º Será permitida, por força do Parecer MPS/CJ nº 46, de 16 de maio de 2006, a 
emissão de CTC com conversão de período trabalhado exercido sob condições especiais no serviço 
público federal (ex-celetistas convertidos em estatutários com o advento da Lei nº 8.112, de 1990), 
referente ao contrato que teve o regime de previdência alterado de RGPS para RPPS, 
independentemente se na data da mudança de regime estava em atividade no serviço público, cabendo 
à linha de recursos humanos de cada órgão toda a operacionalização para a implementação do 
reconhecimento do tempo de serviço. 

 
§ 2º De acordo com a Nota Técnica CJ/MPS nº 990, de 9/11/2006, aplicam-se as 

orientações contidas no Parecer CJ/MPS nº 46/2006, extensivamente, aos servidores públicos 
municipais, estaduais e distritais, considerando-se instituído o regime destes servidores a partir da 
vigência da lei que institui o RPPS em cada ente federativo correspondente. A emissão da CTC será 
realizada pelas APS, cuja certidão, não deverá conter período de trabalho posterior a modificação do 
regime. 

(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 
 

§ 2º Aplicam-se as orientações contidas no Parecer CJ/MPS nº 46/06, extensivamente 
aos servidores públicos municipais, estaduais e distritais, considerando-se instituído o regime próprio 
destes servidores a partir da vigência da lei que institui o RPPS em cada ente federativo 
correspondente, cabendo a emissão da CTC ser realizada pelas APS. 
 

§ 3º Excluindo-se a hipótese de atividade exercida em condições especiais previstas nos 
§§ 1º e 2º deste artigo, é vedada a CTC fictícia, entendendo-se como tal, todo aquele considerado em 
lei anterior como tempo de serviço, público ou privado, computado para fins de concessão de 
aposentadoria sem que haja, por parte do servidor ou segurado, cumulativamente, a prestação de 
serviço e a correspondente contribuição social. 
 

§ 4º Certidões emitidas no período de 14 de maio de 1992 a 26 de março de 1997, na 
vigência do Parecer MPS/CJ nº 27/1992, com conversão de período de atividade especial, continuam 
válidas. 
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Art. 38. Ao segurado que acumula cargos públicos, constitucionalmente acumuláveis, 

na administração pública federal, estadual, distrital e municipal, é devida a emissão de CTC, nos 
termos das alíneas "a" a "c" do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: 

I - de dois cargos de professor; 
II - de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
III - de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões 
regulamentadas. 

 
Seção III 

Do Tempo de Contribuição/Serviço 
 

Art. 39. O tempo de contribuição para RPPS ou RGPS pode ser provado com certidão 
fornecida: 

I - pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e 
municipal, suas autarquias e fundações relativamente ao tempo de contribuição para o 
respectivo RPPS; 
II - pelo setor competente do INSS, quando o tempo de serviço/contribuição exercido 
estiver amparado pelo RGPS. 

 
§ 1º Observados os critérios adotados para comprovação de atividade, o setor 

competente do INSS deverá promover o levantamento do tempo de filiação ao RGPS à vista dos 
assentamentos internos ou das anotações na Carteira de Trabalho ou na CTPS, conforme o caso, ou de 
outros meios de prova admitidos em direito, tais como, o CNIS a partir de 1º/7/1994, microfichas 
anteriores a 1985, dentre outros. 
 

§ 2º O setor competente do órgão Federal, Estadual, Distrital ou Municipal deverá 
promover o levantamento do tempo de contribuição para o respectivo RPPS à vista dos registros 
funcionais. 
 

Art. 40. Não será admitida a contagem: 
I - em dobro, ou seja, mais de uma atividade privada exercida ao mesmo tempo; 
II – de tempo de contribuição exercido em atividade sujeita a condições especiais, nos 
termos dos arts. 66 e 70 do RPS, com conversão em tempo de contribuição comum, 
observado o disposto no art. 37; 
III - de tempo de contribuição no serviço público com o de atividade privada, quando 
abrangerem o mesmo período, ou seja, concomitantes; 
IV – de tempo de contribuição que tenha sido utilizado para a concessão de 
aposentadoria por um regime, para outro regime; 
V - de qualquer tempo de serviço fictício, conforme o Parecer CJ/MPAS nº 846, de 
1997 e o art. 125 do RPS, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 4.729, de 
2003, ressalvado o contido nos §§ 1º e 2º do art. 37; 
VI – de tempo de contribuição anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à 
Previdência Social, sem a apresentação das contribuições relativas aos respectivos 
períodos; 
VII – de tempo de contribuição do segurado trabalhador rural anterior à competência 
novembro de 1991, desde que devidamente comprovado, sem a apresentação das 
contribuições relativas aos respectivos períodos conforme disposto no parágrafo único 
do art. 123, no § 13 do art. 126 e no § 8º do art. 239 todos do RPS. 

 
Art. 41. Serão reconhecidos, desde que devidamente recolhidos ou indenizados: 
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I - o tempo de atividade rural anteriormente à competência novembro/1991, desde que 
comprovado o recolhimento ou a indenização conforme disposto no inciso II do art. 
125, inciso V do art. 127 e § 3º do art. 128 todos do RPS; 
II - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência 
Social, se devidamente recolhido o respectivo período ou indenizado na forma prevista 
nos arts. 122 e 124 do RPS. 

 
§ 1º A CTC somente será emitida para os períodos de efetiva contribuição para o 

RGPS, devendo ser desconsiderados aqueles para os quais não houve contribuição, com exceção dos 
seguintes períodos que podem ser certificados: 

I - de empregado e trabalhador avulso, conforme o § 4º do art. 26 do RPS; 
II - de contribuinte individual prestador de serviço, a partir da competência 
abril/2003 (vigência da Lei nº 10.666, de 2003), uma vez que o recolhimento da 
contribuição é presumido; 
 
III - de benefício por incapacidade recebido entre períodos de atividade, ou seja, 
entre o afastamento e a volta ao trabalho, no mesmo ou em outro emprego ou 
atividade, sendo que as contribuições recolhidas para manutenção da qualidade de 
segurado, como contribuinte em dobro, até outubro de 1991, ou como facultativo, a 
partir de novembro de 1991, devem suprir a volta ao trabalho para fins de 
caracterização de tempo intercalado, observando que para tal cômputo, não importa 
se ocorreu, ou não, a perda da qualidade de segurado entre a cessação do benefício e 
a volta ao trabalho ou o recolhimento das contribuições. 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 

 
 
III - de benefício por incapacidade recebido entre períodos de atividade, ou seja, 
entre o afastamento e a volta ao trabalho, no mesmo ou em outro emprego ou 
atividade, sendo que as contribuições recolhidas para manutenção da qualidade de 
segurado, como contribuinte em dobro, até outubro de 1991, ou como facultativo, a 
partir de novembro de 1991, devem suprir a volta ao trabalho para fins de 
caracterização de tempo intercalado, observando que para tal cômputo, é 
imprescindível não ter ocorrido a perda da qualidade de segurado entre a cessação 
do benefício e a volta ao trabalho ou o recolhimento das contribuições; 
IV - de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez entre 1º de junho de 
1973 a 30 de junho de 1975, uma vez que houve desconto incidente no benefício. 

 
§ 2º As certidões emitidas a partir de 14 de outubro de 1996, data da publicação da 

Medida Provisória nº 1.523, convalidada pela Lei nº 9.528, de 1997, que contenham períodos de 
atividade rural que exigiu a contribuição para esse fim, devem ter sido objeto de recolhimento de 
contribuições ou de indenização correspondente, devendo ser revistas, se emitidas sem que os 
respectivos períodos tenham sido objeto de contribuição ou de indenização, observado os §§ 4º e 5º do 
art. 48. 
 

§ 3º Conforme estabelece a Nota Técnica CGMBEN nº 26/2007, restou consolidado 
que o tempo de atividade rural, somente poderá ser averbado para fins de aposentadoria no serviço 
público se recolhidas, nas épocas próprias, as respectivas contribuições previdenciárias, sendo 
possível, contudo, o recolhimento posterior das contribuições previdenciárias após a prestação da 
atividade rural, de forma indenizada. 
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§ 4º Toda e qualquer solicitação procedente de órgãos da administração pública de 
ratificação/retificação de CTC, além de informar sobre a legalidade/regularidade da expedição do 
documento, com indicação da legislação vigente à época, deverá expressamente informar se houve o 
recolhimento das contribuições respectivas, mesmo que em data posterior ao período de exercício das 
atividades. 
 

§ 5º Caso haja solicitação de ratificação, retificação ou qualquer outra informação, se as 
CTC foram emitidas, com período de atividade rural, respeitado o contido nos §§ 3º e 4º do art. 48 e 
Parágrafo único do art. 49, deverão ser revistas, observando-se na revisão a legislação vigente à época 
da emissão da certidão, ressalvada a hipótese de indenização do período, se for o caso, observado o 
disposto no inciso II do art. 125 do RPS. 

 
§ 6º Conforme Nota Técnica CGMBEN/DIVCONS nº 021, 13/3/2008, a base de cálculo 

para a incidência da contribuição previdenciária para fins de indenização necessária à contagem 
recíproca do tempo de serviço/contribuição, no caso de aposentado no Regime Próprio de Previdência 
Social, será o valor do provento recebido como aposentado na data do requerimento da indenização, 
observado o limite máximo do salário-de-contribuição previsto no § 5º, art. 214 do RPS, aprovado pelo 
Decreto nº 3.048, de 1999. 

 
Exemplo: 
CTC emitida em 5/1993 contendo exercício de atividade rural na categoria de  
empregado no período de 15/10/1985 a 18/6/1992, sem regularização dos 
recolhimentos até 10/1991. 
Interessado aposentado no RPPS desde 1999. 
Em 6/2008 o interessado requer na Agência da Previdência Social a regularização 
dos recolhimentos referentes à atividade rural. 
Renda mensal da aposentadoria no RPPS em 6/2008 no valor de R$ 4.500,00 (Quatro 
mil e quinhentos reais) 
Conclusão: 
A indenização terá como base de incidência a remuneração referente ao mês 6/2008, 
limitado o valor ao teto máximo do salário-de-contribuição, ou seja, R$ 3.038,99 
(Três mil, trinta e oito reais e noventa e nove centavos).” (NR) 

(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 

 
 

Seção IV 
Da Emissão da Certidão de Tempo de Contribuição-CTC 

 
Art. 42. Será permitida a emissão de CTC a segurado que acumula cargos públicos na 

administração pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, conforme previsto na Constituição 
Federal de 5/10/1988, observando que: 

I - a CTC será única, devendo, obrigatoriamente, constar a informação de todo o tempo 
de contribuição ao RGPS e consignar os órgãos de lotação a que se destinam, sendo 
permitida a emissão de certidão única com destinação do tempo de contribuição para, no 
máximo, dois órgãos distintos; 
II - no campo "observações" da CTC, a informação dos períodos de atividade que o 
interessado deseja aproveitar em cada órgão de lotação por ele indicado, respeitada a 
acumulação de cargos mencionada no art. 38; 
III - a CTC deverá ser expedida em três vias, das quais a primeira e a segunda serão 
fornecidas ao interessado, mediante recibo passado na terceira via, implicando sua 
concordância quanto ao tempo certificado. 

http://www-inss/downloads/dirben/Normas_2008/oidirben196.pdf�
http://www-inss/downloads/dirben/Normas_2008/oidirben196.pdf�


PREVIDÊNCIA SOCIAL 84 ANOS – Mais perto de você!!!  24 

 
Exemplo 1: 
CTC requerida em 7/10/2006 
Tempo de contribuição: 

- 1/1/1970 a 31/12/1980 = empregado filiado ao RGPS; 
- 1/1/1975 a 31/12/1985 = contribuinte individual filiado ao RGPS; 
- 23/2/1985 a 7/10/2006 = filiado ao RPPS (Estadual); 
- 1/3/1986 a 7/10/2006 = filiado ao Regime Jurídico Único-RJU (Federal); 

 
 
Tempo solicitado para ser aproveitado: 

- 1/1/1970 a 31/12/1980 = para o RPPS (Estadual); 
- 1/1/1975 a 22/2/1985 = para o RJU (Federal); 

 
Análise: 
A CTC será emitida da seguinte forma: 
Tempo a ser certificado na CTC: 1/1/1970 a 31/12/1985 
Para o RPPS (estadual): 

- 1/1/1970 a 31/12/1980 = empregado 
- 1/1/1975 a 31/12/1980 = contribuinte individual 

Para o RJU (federal) de 1/1/1981 a 22/2/1985. 
 
Conclusões: 

I - embora o(a) requerente tenha solicitado para ser aproveitado no RJU (federal) o 
período de 1°/1/1975 a 22/2/1985, somente poderá ser incluído o período de 
1°/1/1981 a 22/2/1985, tendo em vista a concomitância de atividade exercida no 
RGPS abrangendo o período de 1°/1/1975 a 31/12/1980, cujo lapso de tempo está 
inserido no tempo aproveitado no estado, não sendo permitido neste caso, o 
cômputo de um vínculo no Estado e de outro vínculo na União (Federal), já que se 
trata de dois vínculos amparados pelo mesmo regime, porém, abrangendo o mesmo 
decurso de tempo; 
II - o período de 23/2/1985 a 31/12/1985 poderá ser utilizado no RGPS, pois não foi 
solicitado o seu aproveitamento em nenhum dos RPPS. 

 
Exemplo 2: 
CTC requerida em 30/3/2007 
Tempo de contribuição: 

- 1°/4/1968 a 10/6/1975 = empregado filiado ao RGPS; 
- 1°/4/1975 a 30/12/1990 = funcionário público federal amparado pelo RGPS; 
- 1°/3/1980 a 30/3/2007 = contribuições ao RGPS como contribuinte individual; 
- 1°/1/1991 a 30/3/2007 = funcionário público federal sujeito a RPPS; 
- 12/7/1982 a 30/3/2007 = funcionário público estadual, sujeito a RPPS; 

Fracionamento solicitado pelo requerente: 
- 1°/4/68 a 30/12/1990 - para o serviço público federal; 
- 1°/3/80 a 11/7/1982 - para o serviço público estadual. 

Tempo a ser certificado na CTC: 
- 1°/4/1968 a 30/3/2007. 

Período concomitante (RGPS com RPPS) não aproveitado de: 
-31/12/1990 a 30/3/2007. 

 
Análise: 
A certidão será emitida da seguinte forma: 
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Para o serviço público federal: 
- De 1°/4/1968 a 10/6/1975 = empregado 
- De 1°/4/1975 a 30/12/1990 = empregado 
- De 1°/3/1980 a 30/12/1990 = contribuinte individual 

Para o serviço público estadual não poderá ser fracionado o período de 1/3/1980 a 
11/7/1982 conforme solicitado pelo requerente tendo em vista a concomitância dos 
períodos de trabalho. 
 
 
 
Conclusões: 

I - o período de 1°/3/1980 a 11/7/1982 não poderá ser considerado para o serviço 
público estadual, considerando a utilização do mesmo decurso de tempo no serviço 
público federal, tendo em vista exercício de atividade concomitante no RGPS, não 
sendo permitido a utilização de um vínculo no Estado e de outro na União (Federal); 
II - os períodos de atividade concomitante de 1°/4/1975 a 10/6/1975 e de 1°/3/1980 
a 30/12/1990, obrigatoriamente, deverão constar no aproveitamento de um único 
órgão; 
III - o período de 31/12/1990 a 30/3/2007 de filiação ao RGPS poderá ser utilizado 
no respectivo regime, uma vez que não foi solicitado para ser aproveitado em 
nenhum RPPS; 
IV - neste caso, a CTC será expedida em duas vias, pois não ocorrerá a destinação 
dos períodos para dois órgãos públicos. 

 
Art. 43. Será permitida a emissão de CTC, pelo INSS, para os períodos em que os 

servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estiverem vinculados 
ao RGPS, somente se, por ocasião de transformação para RPPS, esse tempo não tiver sido averbado 
automaticamente pelo respectivo órgão. 
 

§ 1º O ente federativo deverá certificar todos os períodos vinculados ao RGPS, 
prestados pelo servidor ao próprio ente e que tenham sido averbados automaticamente, observado o 
disposto no § 2º, art. 10 do Decreto nº 3.112/99, mesmo que a emissão seja posterior ao início do 
benefício naquele órgão. 
 

§ 2º O tempo de atividade de vinculação ao RGPS, exercida em período concomitante 
com o tempo que tenha sido objeto de CTC ou averbação automática pelo ente em razão de mudança 
de regime de previdência, não poderá ser objeto de CTC nem ser utilizado para obtenção de benefícios 
no RGPS. 

 
Exemplo: 
Atividade de médico 
Contribuinte individual (autônomo): 1°/1/1978 a 31/3/2007 
Empregado do INSS: de 1°/1/1980 a 31/3/2007 com transformação do RGPS para RJU 
a partir de dezembro/1990 
Período de empregado de janeiro/1980 a dezembro/1990 reconhecido automaticamente 
pelo INSS. 
 
Conclusão: 
O período de janeiro/1980 a dezembro/1990 exercidos na categoria de empregado e 
contribuinte individual, não poderá ser utilizado para emissão de CTC, nem para 
obtenção de benefícios no RGPS, uma vez que não poderão ser computados, 
separadamente, para regimes de previdência diversos. 
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Art. 44. Para os segurados de qualquer categoria com vinculação ao RGPS, será 

permitida a emissão de CTC, a pedido, inclusive com fracionamento, nos termos do Decreto nº 3.668, 
de 22/11/2000, observando que: 

I - a CTC será única; 
II - deverá constar a informação de todo o tempo de contribuição ao RGPS; 
III - a indicação dos períodos que deseja aproveitar no órgão ao qual estiver vinculado; 
IV - a CTC deverá ser expedida em duas vias, das quais a primeira será fornecida ao 
interessado, mediante recibo passado na segunda via, implicando sua concordância 
quanto ao tempo certificado. 
 
Exemplo: 
CTC requerida em 10/3/2007 
Tempo de contribuição: 
RGPS: 1°/3/1978 a 30/4/1998 = contribuinte individual 
RPPS: 1°/6/1989 a 30/11/2003 = funcionário público estadual; 
Período indicado para ser aproveitado pelo requerente no RPPS: 1°/3/1978 a 31/5/1989. 
 

Conclusões: 
I - a CTC será emitida constando os seguintes períodos de trabalho: 

a) tempo integral a ser certificado na CTC: 1°/3/1978 a 30/4/1998; 
b) tempo indicado para ser aproveitado no órgão de lotação (RPPS): 1°/3/1978 a 
31/5/1989; 

II - período não indicado para ser aproveitado no RPPS constante na CTC que 
poderá ser utilizado para fins de benefício no RGPS: 1°/6/1989 a 30/4/1998. 

 
§ 1º Em hipótese alguma será expedida CTC se o mesmo já tiver sido utilizado para 

efeito de concessão de qualquer aposentadoria, em qualquer regime de Previdência Social. 
 

§ 2º A certidão somente será expedida pelo INSS após a comprovação da quitação de 
todos os valores devidos, inclusive de eventuais parcelamentos de débito, devendo ser excluídos 
aqueles para os quais não tenha havido contribuição, salvo se recolhida na forma dos §§ 7º ao 14 do 
art. 216 do RPS. 
 

§ 3º Não se aplica o contido no parágrafo anterior aos segurados empregados, 
trabalhador  avulso e, relativamente, ao contribuinte individual, a partir da competência abril/2003, as 
contribuições deles descontadas pela empresa na forma do art. 216 do RPS, considerando que os 
recolhimentos são presumidos para as respectivas categorias. 
 

§ 4º A exclusão de períodos em débito para fins de emissão de CTC de atividade 
amparada pelo RGPS, deverá ser formalizada pelo interessado, observando que, no caso de exercício 
de atividades concomitantes, o débito não poderá ser excluído se um dos vínculos for indicado para ser 
aproveitado no RPPS. 

 
Exemplo: 
CTC requerida em 1°/3/2007 
Tempo de contribuição no RGPS: 
Empregado: 1°/1/1980 a 31/12/1991; 
Contribuinte individual: 1°/1/1988 a 6/7/1992 (em débito de 1°/1991 a 7/1992); 
Tempo de contribuição no RPPS: 1°/8/1992 a 1°/3/2007; 
Tempo indicado para ser aproveitado no RPPS: de 1°/1/1980 a 31/12/1991. 
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Conclusões: 
I - o período de 1°/1/1991 a 31/12/1991 na categoria de empregado foi indicado para 
ser aproveitado no RPPS, porém, trata-se de período concomitante com a atividade 
de contribuinte individual, a qual encontra-se em débito; 
II - se houver o recolhimento do período em débito, ou seja, de 1°/1991 a 12/1991, 
poderá ser incluído na CTC os períodos de 1°/1/1980 a 31/12/1991 como empregado 
e de 1°/1/1988 a 31/12/1991 como contribuinte individual; 
III - se não houver o recolhimento do período de 1°/1991 a 12/1991 como 
contribuinte individual, o tempo a ser incluído na CTC será de 1°/1/1980 a 
31/12/1990 como empregado e de 1°/1/1988 a 31/12/1990, como contribuinte 
individual, considerando que se trata de atividades exercidas no mesmo regime e 
abrangem o mesmo decurso de tempo. 

 
§ 5º Para a expedição da CTC, não será exigido que o segurado se desvincule de suas 

atividades abrangidas pelo RGPS. 
 

§ 6º É permitida a emissão de CTC para períodos de contribuição posteriores à data da 
aposentadoria no RGPS, desde que tais contribuições não tenham sido restituídas ao segurado em 
forma de pecúlio. 
 

§ 7º Admite-se a aplicação da contagem recíproca de tempo de contribuição no âmbito 
dos acordos internacionais de Previdência Social, somente quando neles prevista. 
 

§ 8º Para emissão da CTC deverá ser observado, obrigatoriamente, o disposto nos §§ 3º 
a 8º e 11 do art. 130 e inciso I do art. 131 todos do RPS. 
 

§ 9º A lei referida no inciso IX do § 3º do art. 130 do RPS é a de competência 
legislativa do ente federativo (Estado, Distrito Federal ou Municípios), conforme entendimento do 
Parágrafo único do art. 126 do mesmo diploma legal. 
 

Art. 45. Os setores competentes, ou seja, o INSS e a Administração Federal, Estadual, 
do Distrito Federal e Municipal, suas Autarquias e Fundações, deverão emitir CTC, sem rasuras, 
constando, obrigatoriamente: 

I - órgão expedidor; 
II - nome do servidor e seu número de matrícula; 
III - período de contribuição, de data a data, compreendido na certidão; 
IV - fonte de informação; 
V - discriminação da freqüência durante o período abrangido pela certidão, indicadas as 
várias alterações, tais como faltas, licenças, suspensões e outras ocorrências; 
VI - soma do tempo líquido; 
VII - declaração expressa do servidor responsável pela certidão, indicando o tempo 
líquido de efetiva contribuição em dias, ou anos, meses e dias; 
VIII - assinatura do responsável pela certidão, visada pelo dirigente do órgão expedidor; 
IX - indicação da lei que assegure, aos servidores do Estado, do Distrito Federal ou do 
Município, aposentadorias por invalidez, idade, tempo de contribuição e compulsória, e 
pensão por morte, com aproveitamento de tempo de contribuição prestado em atividade 
vinculada ao RGPS. 

 
Art. 46. O INSS deverá registrar na CTPS, se o interessado a possuir, a anotação 

seguinte: 
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"Certifico que nesta data foi fornecida ao portador desta, para os efeitos da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, Certidão de Tempo de Contribuição-CTC, consignando o tempo líquido de 
efetiva contribuição de ............. dias, correspondendo a ............... anos, ................ meses e 
............... dias, abrangendo o período de ............... a .............. ." 
 

 
Parágrafo único. A anotação a que se refere o caput deve ser assinada pelo servidor 

responsável e conter o visto do dirigente do órgão competente. 
 
 

Seção V 
Dos Períodos Certificados e não Aproveitados 

 
Art. 47. O tempo de contribuição ao RGPS que constar na CTC, mas que não tenha 

sido indicado para ser aproveitado em RPPS poderá ser utilizado para fins de benefício junto ao INSS, 
mesmo que concomitante com o de contribuição para regime próprio, independentemente de existir, ou 
não, aposentadoria concedida pelo RPPS. 
 

Parágrafo único. Entende-se por tempo aproveitado o tempo de contribuição 
efetivamente indicado pelo interessado para ser aproveitado junto ao órgão ao qual está vinculado e 
que possui RPPS. 

 
Exemplo: 
- CTC requerida em 18/10/2006 
- 1°/4/1970 a 10/6/1975 = empregado amparado pelo RGPS; 
- 1°/5/1975 a 30/12/1991 = empregado amparado pelo RGPS; 
- 1°/3/1981 a 18/10/2006 = contribuinte individual; 
- 1°/1/1991 a 18/10/2006 = empregado amparado pelo RPPS; 
- Tempo indicado para ser aproveitado pelo requerente: 1°/4/1970 a 30/12/1991. 

 
Conclusões: 

I - tempo integral de filiação ao RGPS a ser informado na CTC: 1°/4/1970 a 
18/10/2006; 
II - tempo a ser informado para ser aproveitado pelo RPPS: 

- 1°/4/1970 a 10/6/1975 – empregado; 
- 1°/5/1975 a 30/12/1991 – empregado; 
- 1°/3/1981 a 30/12/1991 – contribuinte individual; 

III - o período de 31/12/1991 a 18/10/2006 poderá ser utilizado para fins de 
benefício no RGPS, pois não foi indicado para ser aproveitado no RPPS.  

 
Seção VI 

Da Revisão da Certidão de Tempo de Contribuição 
 

Art. 48. A CTC que não tiver sido utilizada para fins de averbação junto ao órgão de 
RPPS, ou se averbada, o tempo certificado comprovadamente não tiver sido utilizado para obtenção de 
qualquer direito ou vantagem no regime próprio, e desde que devolvido o original, caberá a revisão, 
inclusive para fracionamento de períodos, observando-se que: 

I - as verbas de anuênio, qüinqüênio ou outras espécies de remuneração não são 
consideradas como vantagem no RPPS, considerando que não são prestações 
previdenciárias, mas parcelas de caráter remuneratório, que não fazem parte do regime 
de previdência do Ente; 
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II - se a CTC for averbada e utilizada para fins de pagamento de verbas remuneratórias, 
poderá ser revista, observados os demais critérios para a revisão, considerando que são 
coisas distintas e, portanto, não é considerada como utilização do tempo da CTC no 
regime próprio, mas sim no Ente Federativo. 
 
Exemplo: 

CTC requerida e emitida pelo INSS em fevereiro/1999; 
Interessado(a) apresenta requerimento solicitando revisão da CTC para fracionamento 
da mesma, apresentando: 

- requerimento para cancelamento da certidão emitida; 
- CTC original; 
- declaração do Ente Federativo informando que a CTC foi averbada para fins de 
qüinqüênio ou qualquer outra verba remuneratória devidamente esclarecida. 

 
Conclusão: 
A CTC poderá ser revista, inclusive com fracionamento, apesar da informação do 
Ente Federativo que a CTC foi averbada para fins de qüinqüênio. 

 
§ 1º Em caso de impossibilidade de devolução pelo órgão de RPPS, caberá ao emissor 

encaminhar uma nova CTC com ofício esclarecedor, cancelando os efeitos da anteriormente emitida. 
Exemplo: 
CTC requerida e emitida pelo INSS em 9/3/1988 direcionada para ente federativo 
municipal, com todo o período de vinculação ao RGPS, tendo em vista inexistência 
de previsão de fracionamento na época. 
A certidão foi averbada, porém, nem todos os períodos certificados foram utilizados 
para obtenção de qualquer direito ou vantagem no regime próprio. 
Interessado(a) apresenta em 20/1/2008: 

- requerimento de revisão da CTC para inclusão do tempo certificado e não 
utilizado, bem como, o direcionamento deste, para ente federativo estadual; 
- certidão do ente federativo municipal informando a impossibilidade de 
devolução da CTC em decorrência de averbação em aposentadoria e a informação 
dos períodos de trabalho certificados que não foram utilizados para obtenção de 
qualquer direito ou vantagem no regime próprio.  
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 

 
§ 2º Será permitida a revisão da CTC, mediante os seguintes critérios: 

I - apresentação de requerimento pelo interessado solicitando o cancelamento da 
certidão emitida anteriormente; 
II - devolução da certidão original anexa ao referido requerimento; 
III - apresentação de certidão emitida pelo órgão de lotação do segurado, contendo 
informações sobre a existência ou não de averbação, bem como, sobre a utilização dos 
períodos lavrados na certidão emitida pelo INSS, esclarecendo para que finalidade 
foram utilizados. 

 
§ 3º Para a revisão da CTC, a APS providenciará nova análise dos períodos, de acordo 

com as regras vigentes no ato do requerimento, para reformulação, manutenção ou exclusão dos 
períodos certificados e conseqüente cobrança das contribuições devidas, se for o caso, inclusive quanto 
aos pedidos de revisão de CTC com período de atividade rural. 
 

§ 4º Caberá revisão da CTC, inclusive de ofício, observado o prazo decadencial, quando 
constatado erro material e desde que tal revisão não importe em dar à certidão, destinação diversa da 

http://www-inss/downloads/dirben/Normas_2008/oidirben196.pdf�
http://www-inss/downloads/dirben/Normas_2008/oidirben196.pdf�
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que lhe foi dada originariamente. Tal revisão será precedida de ofício esclarecedor ao RPPS de 
destino, para verificar a possibilidade de devolução da CTC original. Na impossibilidade de devolução, 
adotar o procedimento constante no § 1º deste artigo. 
 

§ 5º Para regularização/revisão de Certidão de Tempo de Serviço-CTS/CTC emitida 
pelo RGPS (inclusive com tempo rural) que tenha sido utilizada em aposentadoria no RPPS, se aplica 
o prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei nº 8.213/91, acrescentado pela Medida Provisória nº 
138, de 19 de novembro de 2003, convertida na Lei nº 10.839, de 5 de fevereiro de 2004, contado a 
partir de 1º de fevereiro de 1999, no caso da certidão ter sido emitida até 31 de janeiro de 1999, e 
contado da data da emissão da certidão, no caso da emissão ter sido após 1º de fevereiro de 1999, salvo 
se comprovada intenção dolosa. 
 

Seção VII 
Da Emissão de Segunda Via da Certidão de Tempo de Contribuição 

 
Art. 49. No caso de solicitação de 2ª via da CTC deverá apresentar: 
I – justificativa por parte do interessado, a qual deverá ser juntada ao processo; 
II – requerimento para o cancelamento da certidão emitida anteriormente; 
III – (Revogado). 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 
 
III – a certidão original anexa ao requerimento; 
IV – declaração emitida pelo órgão de lotação do segurado, contendo informações sobre 
a utilização ou não, dos períodos lavrados em certidão emitida pelo INSS, e para que 
fins foram utilizados. 

 
Parágrafo único. Para emissão de 2ª via da CTC, a APS providenciará nova análise dos 

períodos, de acordo com as regras vigentes no ato do requerimento, para reformulação, manutenção ou 
exclusão dos períodos certificados e conseqüente cobrança das contribuições devidas, se for o caso, 
inclusive quanto aos pedidos de revisão de CTC com período de atividade rural. 
 

Seção VIII 
Dos Segurados em Gozo de Benefício 

 
Art. 50. Quanto ao segurado em gozo de benefício, observar o seguinte: 
I - o segurado em gozo de auxílio-acidente (B-36/94), abono de permanência em serviço 
(B-48) e auxílio suplementar (B-95), que requerer CTC, referente ao período de filiação 
ao RGPS para efeito de aposentadoria junto a RPPS, terá o benefício encerrado na data 
da emissão da CTC; 
II - se o segurado estiver recebendo auxílio-acidente ou auxílio-suplementar e requerer 
CTC, o auxílio-acidente ou o auxílio-suplementar cessará na data da emissão da 
certidão, conforme alteração introduzida pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, 
no § 3º do art. 86 da Lei nº 8.213/91; 
III - se o segurado estiver em gozo de abono de permanência em serviço e requerer 
CTC, referente ao período de filiação ao RGPS para efeito de aposentadoria junto ao 
RPPS, poderá ser atendido em sua pretensão, desde que renuncie expressamente ao 
abono. 

 
Seção IX 

Do Efeito dos Períodos Certificados 
 

http://www-inss/downloads/dirben/Normas_2008/oidirben196.pdf�
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Art. 51. O tempo de contribuição prestado na Administração Pública Federal, Estadual, 
do Distrito Federal ou Municipal, certificado na forma da contagem recíproca será considerado, a 
partir de 25 de setembro de 1999, para todos os efeitos perante o RGPS, inclusive para aplicação de 
percentual sobre o salário-de-benefício para cálculo da renda mensal da aposentadoria por idade, 
conforme previsto no art. 132 do RPS. 

 
Art. 52. As aposentadorias e demais benefícios resultantes da contagem recíproca de 

tempo de contribuição serão concedidos e pagos pelo regime de previdência que o interessado 
pertencer ao efetuar o requerimento e o seu valor será calculado na forma da legislação pertinente. 
 

Art. 53. As contribuições vertidas para o RPPS, certificado na forma da contagem 
recíproca, estando o segurado filiado ou não ao regime de origem, desde que não tenha utilizado o 
período naquele regime e esteja inscrito no RGPS, poderá a partir de 25/9/99, data da publicação da 
MP 1.891-8 e reedições posteriores, com a revogação do art. 95 da Lei nº 8.213/1991, computar para 
todos os fins, o tempo prestado na administração pública. 
 

Art. 54. A contagem recíproca, no caso do funcionário da administração federal direta 
ou de autarquia federal, aplica-se somente aos benefícios requeridos a contar de 1°/10/75, data que 
entrou em vigor a Lei nº 6.226. 
 

Art. 55. O tempo de contribuição do servidor público estadual ou municipal somente 
será considerado para as aposentadorias requeridas a contar de 1°/3/81, data que entrou em vigor a Lei 
nº 6.864. 
 

Art. 56. O cômputo do tempo de contribuição em função do exercício de atividade 
como Juiz Temporário da União, para fins de contagem recíproca, aplica-se às aposentadorias 
requeridas a contar de 30/4/1981, na forma da Lei nº 6.903. 
 

Art. 57. Será contado como tempo de contribuição para todos os efeitos, o tempo de 
serviço público, Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, inclusive o prestado a autarquia 
ou a sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público, regularmente certificado 
na forma da Lei nº 3.841, de 15 de dezembro de 1960, desde que a respectiva certidão tenha sido 
requerida na entidade para a qual o serviço foi prestado até 30 de setembro de 1975, véspera do início 
da vigência da Lei nº 6.226, desde que regularmente certificado, ou seja: 

 
I - quando a certidão tiver sido requerida até 15/12/62, se a admissão no novo emprego, 
após a exoneração do serviço público, for anterior a 15/12/60; 
II - quando a certidão tiver sido requerida até dois anos, a contar da admissão no novo 
emprego, se esta tiver ocorrido após 15/12/60, não podendo o requerimento ultrapassar 
a data de 30/9/75. 

 
Seção X 

Da Comprovação de Valores de Remunerações para RPPS 
 

Art. 58. Conforme disposto no § 3º do art. 1º da MP nº 167, de 19 de fevereiro de 2004, 
convertida na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, os valores das remunerações a serem utilizadas 
no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos 
regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado. 
 



PREVIDÊNCIA SOCIAL 84 ANOS – Mais perto de você!!!  32 

Parágrafo único. Até que as CTC sejam expedidas com a informação das remunerações, 
os Entes Federativos deverão requerer junto às Gerências-Executivas as quais são vinculados, a relação 
de salários-de-contribuição referente aos vínculos certificados por meio de Ofício, e este deverá conter: 

I - Número de Identificação do Trabalhador-NIT (PIS, PASEP ou CI); 
II - nome do segurado; 
III - data de nascimento; 
IV - nome da mãe; 
V - RG ou CTPS e CPF. 

 
Seção XI 

Das Exigências 
 

Art. 59. Para habilitação, análise e concessão de CTC é obrigatória, além dos 
documentos específicos, a utilização do NIT (PIS/PASEP/CI), considerando que a partir de 1º julho de 
1994 as informações constantes no CNIS valem como prova de: 

I – filiação; 
II - relação de emprego; 
III - tempo de serviço ou contribuição; 
IV - salário-de-contribuição. 

 
Art. 60. A alteração, inclusão e exclusão de dados cadastrais, vínculos, remunerações 

ou contribuições de informações constantes no CNIS, poderão ser efetuadas, mediante a ostentação 
dos documentos apresentados pelo segurado, observada a exigibilidade quanto ao acerto de dados no 
CNIS, por meio dos sistemas: 

I – Cadastro de Pessoa Física-CADPF = dados cadastrais; 
II - Sistema de Acertos dos Recolhimentos do Contribuinte Individual-SARCI = acertos 
do contribuinte individual, segurado especial com contribuição, empregado doméstico e 
facultativo; 
III - CNISVR = vínculos e remunerações; 
IV - Homologação das Informações Previdenciárias-HIPNET, via Intranet = 
homologação das informações do CNISVR. 

 
§ 1º As APS que não possuem os aplicativos acima mencionados, poderão, efetuar as 

alterações, inclusões e exclusões por meio dos Sistemas de Benefícios. 
 
§ 2º Não sendo as informações suficientes para o reconhecimento do direito, deverão ser 

apresentados pelo requerente o(s) documento(s) de comprovação da atividade de acordo com a sua 
categoria e, caso tenha exercido atividade em mais de uma categoria, deverá apresentar a 
documentação respectiva a cada uma, na forma estabelecida para comprovação de atividade.”(NR) 

(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 
 

§ 2º Não sendo as informações suficientes para o reconhecimento do direito, deveram 
ser apresentados pelo requerente o(s) documento(s) de comprovação da atividade de acordo com a sua 
categoria e, caso tenha exercido atividade em mais de uma categoria, deverá apresentar a 
documentação respectiva a cada uma, na forma estabelecida para comprovação de atividade. 
 

Seção XII 
Dos Procedimentos 

 
Art. 61. Para certificação de tempo de atividade vinculado ao RGPS, proceder da forma 

seguinte: 
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I - receber os documentos apresentados para o requerimento de CTC; 
II - analisar a documentação apresentada pelo segurado, observando se: 

a) os documentos referem-se ao segurado; 
b) não existem emendas ou rasuras, ou existindo se estão devidamente ressalvadas; 
c) existe uniformidade nos documentos relativos ao segurado; 
d) os documentos para comprovação da(s) atividade(s) exercida são 
contemporâneos aos fatos que se pretende comprovar; 

III - havendo divergência de dados cadastrais no NIT do requerente, atualizar por meio 
do CADPF mediante os documentos apresentados na forma disciplinada para a 
Atualização de Dados Cadastrais-ADC no CNIS. 

 
Art. 62. Concluída a análise, proceder da seguinte forma: 
 
 
I - se a documentação estiver incompleta, observar o seguinte: 

a) conforme preceitua o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação 
incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento de CTC, sendo 
obrigatória a protocolização de todos os pedidos administrativos; 
 

b) no ato da protocolização do pedido de CTC, sendo verificada a insuficiência dos 
documentos, a necessidade de complementação de informações ou a apresentação de 
novos elementos, será o interessado cientificado oficialmente (carta de exigência), 
estabelecendo prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da exigência; 
c) caso o segurado ou representante legal solicite o protocolo somente com 
apresentação do documento de identificação (CTPS ou Carteira de Identidade), 
deverá ser protocolizado o requerimento de CTC e emitida exigência imediatamente, 
solicitando os documentos necessários, dando-lhe prazo mínimo de trinta dias para 
apresentação, observando que, depois de esgotado o prazo, não sendo apresentados 
os documentos ou não preenchidos os requisitos, a CTC será indeferida, observando 
se os documentos apresentados não atendem ao disposto nos arts. 142 a 151 do RPS; 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 

 
 
b) no ato da protocolização do pedido de CTC, sendo verificada a insuficiência dos 
documentos, a necessidade de complementação de informações ou a apresentação 
de novos elementos, será o interessado cientificado oficialmente (carta de 
exigência), estabelecendo prazo para o cumprimento da exigência; 
c) caso o segurado ou representante legal solicite o protocolo somente com 
apresentação do documento de identificação (CTPS ou Carteira de Identidade), 
deverá ser protocolizado o requerimento de CTC e emitida exigência 
imediatamente, solicitando os documentos necessários, dando-lhe prazo para 
apresentação, observando que, depois de esgotado o prazo, não sendo apresentados 
os documentos ou não preenchidos os requisitos, a CTC será indeferida, observando 
se os documentos apresentados não atendem ao disposto nos arts. 142 a 151 do 
RPS; 
d) não deverá ser recusado o protocolo do pedido no caso que em uma análise 
inicial não preencha o requisito, pois somente com o indeferimento o(a) requerente 
poderá buscar seus direitos, seja na esfera administrativa (recurso à Junta de 
Recurso da Previdência Social-JRPS) ou judicial, devendo ser analisados todos os 
dados constantes nos sistemas do INSS, com relação ao tempo de serviço, inclusive 
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os constantes de microfichas, para somente depois haver análise de mérito quanto 
ao pedido de certidão; 
e) o pedido de CTC não poderá ser indeferido de plano, sem emissão de carta de 
exigência, mesmo que assim requeira o interessado, uma vez que cabe ao INSS 
zelar pela correta instrução do feito, justificando o ato administrativo de 
indeferimento; 
f) ao requerente que não atender a exigência, deverá a APS registrar tal fato no 
processo, devidamente assinado pelo servidor, procedendo à análise do direito e o 
indeferimento pelos motivos cabíveis e existentes, dando oportunidade ao 
requerente à interposição de recurso, na forma do que dispõe o art. 305 do RPS; 

II - protocolar o pedido de CTC no Sistema próprio; 
 
III - colher assinatura do requerente ou procurador ou representante legalmente 
constituído, conforme o caso, observando no caso do mesmo ser analfabeto ou estar 
impossibilitado de assinar, apor a impressão digital em presença de funcionário do 
INSS, que o identificará, ou a assinatura a rogo. 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 
 
III – colher assinatura do requerente ou procurador ou representante legalmente 
constituído, conforme o caso, observando no caso do mesmo ser analfabeto ou estar 
impossibilitado de assinar, apor a impressão digital em presença de funcionário do 
INSS, que o identificará, ou a assinatura a rogo, em presença de duas testemunhas que 
deverão assinar com o rogado, se não for possível obter a impressão digital; 
 
IV – analisar a documentação de comprovação de atividade do segurado, observando os 
critérios de comprovação de atividade anterior a julho/1994, bem como, para a 
Atualização de Dados no CNIS, se for o caso; 
V - para vínculos posteriores a 1º/7/1994, confrontar os dados migrados do CNIS com 
os documentos apresentados independente da categoria, observando-se que: 

a) se as informações migradas do CNIS não necessitarem de nenhum acerto, 
concluir a CTC, desde que atendidas todas as condições para a sua concessão; 
 
b) ocorrendo inexistência ou divergência de informações migradas do CNIS, adotar 
os procedimentos de acordo com a categoria do segurado, na forma disciplinada 
para atualização de dados do CNIS, observando os critérios definidos para o direito 
à certidão, providenciando o respectivo acerto e reinformando o NIT no sistema, se 
for o caso; 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 
 
b) ocorrendo inexistência ou divergência de informações migradas do CNIS, adotar 
os procedimentos de acordo com a categoria do segurado, na forma disciplinada 
para ADC no CNIS, observando os critérios definidos para o direito à certidão, 
providenciando o respectivo acerto e reinformando o NIT no sistema, se for o caso; 
c) se comprovado períodos sem o recolhimento da respectiva contribuição ou 
indenização deverá ser solicitado ao segurado a devida regularização ou a 
manifestação para a exclusão do respectivo período, salvo no caso de atividade 
concomitante que não poderá ser excluída, se um dos vínculos, for indicado para ser 
aproveitado no RPPS; 
d) não ocorrendo a migração de vínculos e remunerações no prazo definido para 
atualização dos dados, anterior a Data de Entrada do Requerimento-DER, a inclusão 
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poderá ser feita por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais Vínculos e 
Remunerações-CNISVR ou Sistema de Benefícios, conforme o caso, antes da 
emissão da CTC, desde que atendidos os critérios para acerto de dados do CNIS; 

VI – tratando-se de servidor público na forma contida nos §§ 1º e 2º do art. 37, para a 
emissão da CTC com conversão de atividade exercida em condições especiais deverá 
ser observado, os critérios e procedimentos disciplinados para a comprovação de 
atividade exercida sob condições especiais/conversão. 

 
Art. 63. Emitir a CTC conforme a conclusão da análise: 
 
I - se reconhecido o direito à certidão, proceder a concessão e entregar a 1ª via ao 
interessado mediante recibo na 2ª via, ou entregar as duas primeiras vias ao interessado 
mediante recibo na 3ª via, no caso de servidor público, cuja CTC será destinada para 
dois entes federativos, devendo as 2ª e 3ª vias recibadas, conforme o caso, serem 
arquivadas ao processo; 
(alterada pela ORIENTAÇÃO INTERNA Nº 196 INSS/DIRBEN, DE 3 DE 
SETEMBRO DE 2008) 

 
I - se reconhecido o direito à certidão, proceder a concessão e entregar a 1ª via ao 
interessado com ciência pessoal na 2ª via, ou entregar as duas primeiras vias ao 
interessado com ciência pessoal na 3ª via, no caso de servidor público, cuja CTC será 
destinada para dois Entes Federativos, devendo as 2ª e 3ª vias recibadas, conforme o 
caso, serem arquivadas ao processo; 
II - se concluir que o requerente não tem direito à certidão, proceder ao indeferimento, 
dando ciência ao requerente e orientar quanto ao prazo para interposição de recurso. 

 
§ 1º A impressão da CTC poderá ser feita por meio do endereço eletrônico: www-ctc 

por servidor devidamente cadastrado para tal finalidade. 
 

§ 2º Quando não houver a conclusão do pedido de CTC na presença do interessado ou o 
despacho ocorrer em data posterior à sua habilitação, será enviada comunicação por via postal 
comunicando que a certidão deverá ser retirada na APS. 
 

§ 3º Formalizar processo de acordo com os critérios definidos para a montagem de 
processos, procedendo a organização, preferencialmente, em capa própria, numerando as folhas em 
ordem crescente e respeitando a ordem lógica e cronológica dos documentos. 
 

§ 4º Encaminhar processo para: 
I - arquivo permanente, se concluído; 
II - arquivo corrente, se aguardar cumprimento de exigência ou interposição de 
recurso. 

 
§ 5º Deverá ser emitido ofício ao Órgão Público emitente da CTC, comunicando a 

concessão de aposentadoria com contagem recíproca, de acordo com o disposto no art. 131 do RPS.   
 
Art. 64. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, tendo caráter restrito e 

destina-se a disciplinar procedimento administrativo de interesse interno, sendo vedada divulgação 
externa, total ou parcial e sua publicação será exclusivamente em Boletim de Serviço-BS. 
 
 

BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 
Diretor de Benefícios 
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